
La cooperativa La 
Lleialtat prepara el 
130è aniversari com 
un retrobament 
amb Gràcia
 
L'entitat, amb seu al Teatre 
Lliure, aprofi tarà l'efemèride del 
28 d'abril per programar actes P4

Club 
d’Escacs 
Tres Peons, 
50 anys
 
Suplement especial

Gràcia acollirà 
el 2022 el primer 
festival de 
literatura italiana 
 
El certamen, impulsat per la 
llibreria Le Nuvole i el suport 
de l'ICUB, l'IED i l'Institut Italià, 
reunirà autors italians i locals P8

El Districte ultima el retrocés 
de les terrasses de les places als 
límits anteriors a la pandèmia 
L'ordenança s'obre a regular 94 espais en calçada activats durant la 
pandèmia a Gràcia i ajorna de nou la reducció debatuda el 2016 i 2017

Terrasses a la plaça de la Vila, compartint espai amb els bancs públics. Foto: Àlex Gutiérrez Pasqual

Albert Balanzà

L a gran partida de la convivència se segueix jugant 
des de múltiples fronts a Gràcia i aquesta setmana li 
ha tocat a l'aplicació local dels canvis en l'ordenan-
ça de terrasses, que obrirà la possibilitat de regular 
els 94 espais en calçada (i alguns també més enllà del 

tram de vorera del local) que es van activar en dues etapes 
durant la crisi sanitària. El Districte ha aprofi tat els últims 
contactes tant amb els veïns organitzats -la setmana passa-
da amb la plataforma Places de Gràcia- com amb els grups 
municipals -aquest dilluns i dimarts en les comissions pre-
paratòries del ple- per animar a presentar al·legacions a la 
tramitació. Aquesta dinàmica té una derivada a les places, 
amb la voluntat del Districte que les terrasses d'aquests 
espais singulars tornin als límits anteriors a la pandèmia, 
però no es mou el pla debatut i acordat els anys 2016 i 2017 
perquè es reordenin els percentatges d'ocupació i s'afavo-
reixi el trànsit dels vianants. Pàgina 3

Setmanari gratuït
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Albert Balanzà

Amb el Districte encara 
lluny de lluir velocitat 
de creuer per permisos i 
canvis laborals en el nucli 
dur de direcció tècnica i 

política, el curs 2021-2022 arrenca-
rà aquest dimarts 5 amb el primer 
ple del tercer any de mandat en el 
qual els grups municipals se centra-
ran en el debat de l'aprovació ini-
cial de modifi cació de l'ordenança 
de terrasses (vegeu pàgina 3) però 
que també començaran a dissimu-
lar més aviat poc en l'apartat d'in-
forme del regidor i de proposicions 
per remarcar posicionament.

Tal com va quedar endreçat 
aquest dimarts en junta de porta-
veus, l'únic punt de la part deci-
sòria serà l'informe sobre terras-
ses i ja en la segona part d'impuls 
i control el grup d'ERC ha propo-
sat una campanya de sis mesos per 
"eradicar" els botellots a les places 
de Gràcia amb ,és guàrdia urbana, 
sonòmetres a les places on no n'hi 
ha, pressió a la venda ambulant i 
un nou fòrum juvenil sobre el mo-
del d'oci nocturn.

El grup municipal de Junts posa-
rà èmfasi en el recent estudi sobre 
l'ús habitual del català entre els jo-
ves, un 28% a la ciutat, per dema-
nar un pla de promoció amb me-
sures específi ques en els entorns 
educatius, culturals i comercials i 
indicadors de compliment. 

Un ple anterior, en format semipresencial. Foto: A.B.

El ple engega el curs 
2021-2022 debatent 
sobre promoció del 
català, terrasses i soroll 
Tot el consell hi assistirà, tret de baixes justifi cades, i 
això limitarà l'espai de públic a una dotzena de persones

Pel que fa a Ciutadans i 
BCNxCanvi, les proposicions res-
pectives -ja avançades en les úl-
times setmanes- instaran d'una 
banda a fer un estudi del sistema 
d'enllumenat del carrer Esteve ter-
rades, sobretot al voltant del Parc 
Sanitari Pere Virgili, i de l'altra de-
fensaran la preservació del santu-
ari de Sant Josep de la Muntanya 
perquè quedi sense efecte l'intent 
d'expropiació parcial que es preveu 
en el canvi del Pla General.

D'altra banda, el ple també re-
gistrarà canvis o de fet un cert re-
torn a la normalitat prepandèmia 
per l'ordre de l'Ajuntament d'assis-
tència de tots els consellers, tret de 
baixes justifi cades, cosa que no exi-
mirà de mantenir les distàncies de 
seguretat sanitària i provocarà que 
els portaveus s'asseguin a l'escenari 
i la resta al pati de butaques. La re-
ducció d'espai per a públic, en con-
seqüència, restringirà la quantitat 
d'assistents a una dotzena de veïns. 
El ple, en tot cas, se seguirà fent per 
streaming i amb intervencions te-
lemàtiques.•

Esquerra planteja 
una campanya 
de sis mesos per 
"eradicar" els 
botellots a les places

Calendari de tardor de 
l'audiència i els consells de 
barri. El Districte ha activat a les 
xarxes els suports de vídeo per a 
les retransmissions dels consells 
de barri de la Salut (7 octubre), 
Vila de Gràcia (14 d'octubre) i 
del Coll (26 d'octubre); només 
falta per determinar el consell 
de Vallcarca. L'audiència pública 
es farà el 4 de novembre. Tots 
els actes es faran a les 18 hores.

da d'activitats. La represa és una 
convocatòria oberta però també 
un retrobament d'amics "per fer 
el vermut i veure el nou local", 
quan encara és recent el trasllat i 
quan encara l'últim local s'anun-
cia als portals immobiliaris. Però 
l'assemblea del casal, mirant en-
davant, ha programat un concert 
de cançó d'autor amb Iker perquè 
"ha arribat el moment de trencar 
la nou amb olives i vermut, obrir 
les orelles amb guitarres i tam-
bors i fer-nos abraçades i petons". 
"Fa un any vam obrir la Torna al 

La Torna reobre el local i les activitats
Un concert de cançó d'autor servirà per fer una jornada de portes obertes a Goya 18, quan fa un any del trasllat

A.B.

P er festes de Nadal van can-
viar el rètol de Sant Pere 
Màrtir 37 a Goya 18 però 
les activitats han anat a 
mig gas, no es va fer res 

per Festa Major i no s'havia fet 
encara una jornada de portes 
obertes com cal. Ha arribat el dia: 
aquest 2 d'octubre La Torna, l'ate-
neu independentista de la Vila, 
amb 25 anys de reivindicació a les 
esquenes, reobre el local i l'agen-

carrer Goya, però fa un any que 
un bitxo sense porra no ens dei-
xa juntar-nos, i ens juntem sense 
juntar-nos veritablement", expli-
quen en la convocatòria.

La trobada d'aquest dissab-
te tindrà continuïtat en l'agen-
da de l'Ateneu amb la presenta-
ció divendres 8 d'octubre (19.30 
hores) del llibre recopilato-
ri d'adhesius de combat Difon 
la idea. Memòria gràfica de l'Es-
querra Independentista 1969-2019 
(Editorial Pol·len), amb els autors 
Martí Puig i Pep Garcia.•El nou local de l'ateneu històric, al carrer Goya 18. Foto: A. G. P.

Breus

Estrena de la placa 
a Triadú a la casa 
on va viure de la 
Riera de Cassoles

Just quan fa 11 anys que 
va faltar, el pedagog Joan 
Triadú, que enguany 
hauria fet 100 anys, 
ha quedat reconegut 
en el Mapa Literari i 
cívic de la ciutat aquest 
dijous amb una placa 
a la casa on va viure, a 
la Riera de Cassoles 9, 
ben a prop del passatge 
Carolines, on també 
hi va viure de petit. La 
diada s'ha completat amb 
un acte a Vil·la Urània 
amb parlaments i una 
conferència al vespre 
a Lluïsos a càrrec de 
l'historiador Francesc 
Vilanova.

Àlex Gutiérrez Pascual

L'ANC de Gràcia 
munta autocars 
a les tres marxes 
de dissabte
Amb autocars des dels 
Jardinets l'assemblea 
local de l'ANC organitza el 
desplaçament a les marxes 
que l'entitat sobiranista 
ha convocat amb inici a 
Sant Julià de Ramis (fi ns 
a Aiguaviva passant per 
Girona, 16 km), a Vinaròs 
(fi ns a la Ràpita passant 
per Alcanar, 21 km) i a 
Alcarràs (per la que ve 
de la Llitera i va a Lleida, 
19km). La sortida serà, 
respectivament, a les 5.45 
h, 10.45 h i 5.00 h.
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Breus

Arnau Vilardebò, 
Nuri Total i la Rue 
del Percebe, al 
sisè Gràcia Riu
El cicle Gràcia Riu torna 
des del 13 d'octubre a nou 
equipaments municipals 
(se suma Can Carol) amb 
actes destacats com el xou 
Mites de Grècia d'Arnau 
Vilardebò (13 oct, biblio 
Vallcarca), el concert de 
Nuri Total Ay Madre (28 
oct, biblio Jaume Fuster) 
i una expo sobre la 13 Rue 
del Percebe (7-29 oct, centre 
cívic El Coll).

La botiga Pqno 
fa campanya 
solidària per a 
Gats de Gràcia
L'espai creatiu Pqno, 
en col·laboració amb 
Localbox.store, ha respost 
a la crida feta per Gats 
de Gràcia amb un taller 
solidari que tindrà lloc 
aquest dissabte durant tot 
el dia a la botiga de Tres 
Senyores. Aquesta acció 
es complementa amb els 
donatius per les aranyes de 
l'aparador, primer premi 
de la passada Festa Major. 

El Districte ultima fer 
retrocedir les terrasses 
de les places als límits 
anteriors a la pandèmia
L'ordenança s'obre a regular 94 espais en calçada activats en 
pandèmia a Gràcia i ajorna de nou la reducció prevista el 2016

Albert Balanzà

L a crisi sanitària va a la bai-
xa (Vallcarca, per exemple, 
no va registrar contagis la 
setmana passada) i l'Ajun-
tament s'atreveix a consoli-

dar a l'ordenança una part de les 
terrasses concedides de manera ex-
traordinària en calçada o en vore-
ra, però no abordarà el debat ajor-
nadíssim des del 2016 de reducció i 
recomposició d'espai de taules a les 
places de Gràcia (vegeu núm. 660). 
A tot estirar en aquest cas dels ano-
menats criteris territorials, i així ho 
van explicitar els tècnics dilluns a 
les comissions consultives de pre-
paració del ple del 5 d'octubre, "les 
terrasses de les places haurien de 
retrocedir als seus límits".

La reforma de l'ordenança 
s'obre a regular a Gràcia 94 espais 
extra en calçada i en vorera per-
què hi hagi "un ús més equilibrat 
de l’espai públic", segons apunta 
l'aprovació inicial que entra en el 
debat polític i veïnal i en període 
d'al·legacions fi ns al proper 9 de 
novembre. A Gràcia, segons fonts 
municipals, la majoria de terrasses 
d'aquest tipus s'ubiquen sobretot 
al Camp d'en Grassot, però tam-
bé n'hi ha a vies cèntriques com el 
carrer Gran, Bonavista o Torrent 
de l'Olla que hauran de procedir a 
la regulació abans del 31 de desem-
bre. "Les que no estan en calçada i 
ara tenien permès anar més enllà 

del davant del local es replegaran 
i s'alliberaran voreres", afegeixen 
els tècnics.

El concepte de terrasses en 
calçada va emergir en els pri-
mers mesos posteriors a la pan-
dèmia amb no poques crítiques 
dels restauradors per la lentitud 
d'autorització: a Gràcia se'n van 
concedir 67 en un primer torn a 
mitjans de l'any 2020 i 27 més en 
el segon torn a partir del desem-
bre de 2020. Majoritàriament es 
van ocupar espais d'àrea verda, 
blava, càrrega i descàrrega i apar-
caments de motos. Ara en calçada 
les autoritzades reposaran sobre 
una plataforma més curiosa que 
les new jersey de formigó.

Més dubtes genera el debat 
ajornat des de fa prop de cinc 
anys sobre la reordenació de les 
terrasses a les places, que es va 
viure entre el març de 2016 i el 
març del 2017, amb la màxima de 
reduir percentatges d'espai a Vila, 
Diamant, Revolució i Virreina, re-
tocar a l'alça Nord, Sol i Rovira 
per espais pendents d'autoritzar 

Terrasses a la plaça Revolució, a la banda nord. Foto: Àlex Gutiérrez Pasqual

Les terrasses en 
calçada van ocupar 
espais d'àrea verda 
i blava, de motos i 
càrrega/descàrrega

'Refugia't al Diamant'. El taller 
d'Història de Gràcia i Buttonmaker 
estrenen aquest divendres el nou 
joc de memòria històrica al voltant 
de la guerra civil (vegeu núm. 
854). La presentació coincideix 
amb l'últim dia d'activitat del 
programa Juguem a les Places.

i generar nous espais de pas de vi-
anants. L'únic moviment d'aquell 
pla, na nova terrassa a Rovira, se-
gons els tècnics municipals, es ra-

ona en el fet que es van derogar 
els criteris territorials. I aquell 
debat viu entre comerciants i ve-
ïns ha quedat en un calaix.•

Societat

El DescoNNecta 
passa de concurs 
a mostra de 
música jove
La sisena edició del 
DescoNNecta canvia de 
format: vuit bandes en un 
sol dia (16 d'octubre de les 
15 a les 21.30h a la plaça del 
Nord). També incorpora 
la paritat i atorga quatre 
mencions a les bandes; 
una d'elles, apadrinada per 
Òmnium Gràcia, a la millor 
cançó en català.
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Un paleta ferit 
crític després 
de caure per un 
celobert al Grassot 

Un paleta ha quedat ferit 
crític i ingressat a Sant 
Pau, i un company seu 
ferit menys greu, després 
de caure per un celobert 
aquest dimecres en unes 
obres que s'estan fent a 
Indústria amb Sardenya. 
Els fets han succeït cap 
a les cinc de la tarda i 
l'accident ha motivat un 
fort desplegament de 
serveis d'emergències, 
fi ns a cinc ambulàncies. 
Els dos operaris haurien 
caigut per causes que es 
desconeixen des d'una 
alçada de nou metres. 

Primer campionat 
d'Scrabble en 
català a l'Espai 
Jove La Fontana
L'assemblea d'scrabble 
de Gràcia Cassoles ha 
programat el 9 d'octubre 
a l'Espai Jove La Fontana 
el primer campionat 
d'Scrabble en català amb 
sis rondes clàssiques, 
un contra un, matí i 
tarda. L'acte pertany al 
circuit d'activitats de la 
Federació Internacional 
de Scrabble en 
Català. Inscripcions: 
scrabblegraciacassoles@
gmail.com.

eixen les fi nestres gaudinianes en 
forma escalada, segueix habitada 
per una altra família. Antigament 
tota la fi nca havia estat seu de l'es-
cola Pau Casals, abans que aquesta 
es traslladés al carrer Providència.

La venda parcial de Casa Clapés, 

A.B.

L a Casa Clapés, coneguda com 
la casa d'Antoni Gaudí que 
"sent-ho, no ho semblava" 
que deia Bassegoda, ubica-
da al número 125 del carrer 

Escorial, ha canviat de mans en la 
seva meitat inferior, que es va po-
sar a la venda ara fa sis mesos amb 
gran sorpresa per als habituals xa-
farders dels portals immobiliaris. 
"Històrica propietat modernista a 
Gràcia", deia l'anunci, acompanyat 
d'un preu fi xat d'1,8 milions d'eu-
ros. 

Sense detalls de la quantitat fi -
nal abonada, els veïns han confi r-
mat que el canvi de mans ja s'ha 
produït aquest setembre i que els 
nous inquilins hi han començat a 
fer vida en les dues plantes i jardí 
que té la fi nca en la seva propietat 
inferior. La resta de l'edifi ci, on llu-

anomenada així en honor al pintor 
Aleix Clapés, amic de Gaudí, va ge-
nerar a principis d'any un cert en-
renou al barri quan a les sessions 
de retorn del canvi del Pla General 
els veïns van demanar per "les fi n-
ques de Patrimoni en perill".•

La Casa Clapés, des del carrer Escorial. Foto: A.B.

Casa Clapés, la 
casa Gaudí del 
carrer Escorial, 
té nous inquilins
La meitat inferior, posada a la venda 
per 1,8 milions al març, ha estrenat 
el canvi de mans aquest setembre

Albert Balanzà

L a cooperativa La Lleialtat, 
la històrica entitat que en-
fonsa les seves arrels en un 
grup de paletes i altres ve-
ïns que la van fundar el 1892 

i que va marcar el 1976 una fi ta del 
consens cívic acollint el Teatre 
Lliure, es mou inquieta aquests 
dies amb una data marcada en 
vermell en el calendari immediat: 
el 28 d'abril del 2022 l'entitat arri-
barà als 130 anys, i ho vol fer amb 
aires de retrobament amb el barri.

"El 130è aniversari ha de supo-
sar molt més que una efemèri-
de, ha de suposar el retrobament 
amb els nostres socis i que Gràcia 
sàpiga que estem vius". Així s'ex-
plica la secretaria de la Lleialtat, 
Josefa Fort, en nom del consell 
rector que actualment presideix 
Esther Ros Roca.

Després de la sacsejada que ha 
suposat la crisi sanitària, els 130 
anys de l'entitat es veuen des de 
dins com una recuperació de la di-
nàmica que sobretot s'ha seguit 
des del 2017, quan la nova jun-
ta va decidir no abaixar els bra-
ços i reimpulsar les dinàmiques 
amb la base de la seu de sempre, 
a Montseny 47, al Teatre Lliure, i 
programar tota mena de sortides 
culturals que només es van veure 
ralentitzades el 2020 i una part del 
2021 per la pandèmia.

L'objectiu de la cooperativa, 
que actualment agrupa uns 130 
socis amb una clara vocació de 
relleu familiar generacional, és 
la programació d'un seguit d'ac-
tes durant el primer quadrimes-
tre del 2022 i sobretot al voltant 
del 28 d'abril, quan se celebrarà 
l'aniversari. •

La cooperativa La Lleialtat 
prepara el 130è aniversari 
per retrobar-se amb Gràcia
L'entitat, amb seu al Teatre Lliure, aprofi tarà el primer quatrimestre del 2022, 
sobretot pels volts de l'efemèride del 28 d'abril, per programar diversos actes 

Opinió convidada
Josefa Fort, secretaria del consell rector de la cooperativa La Lleialtat

La Lleialtat

El 28 d’abril de 2022 la cooperativa la 
Lleialtat, amb seu al carrer Montseny 
47, celebrarà el seu 130è aniversari. En 
homenatge a les persones que ho van 
fer possible, vull transcriure un petit 

recull de la història.

1892 a 1931. Inicis de la Cooperativa. El 28 
d'abril del 1892 un grup de veïns, alguns d'ells 
paletes, van crear La Cooperativa Obrera 
la Lleialtat. Alguns eren socis de segona ca-
tegoria de la Cooperativa de Consum dels 
Teixidors a Mà, fundada l'any 1876 al carrer 
Terol, i que per dissidències amb les condi-
cions amb que se'ls admetia van optar per 
escindir-se’n i fundar la seva pròpia societat. 
Durant més de 30 anys la vida de l'entitat va 
transcórrer en uns locals provisionals i el 7 de 
juny de 1924 s’obrien les portes del que seria 
fi ns avui el local social: hi havia el forn de pa, 
el cafè, una petita botiga, la secretaria i una 
eixida on s’hi solia servir cafè i jugar a les car-
tes a l'estiu. Al soterrani hi havia el celler que 
va servir com a sala d'espectacles. 

1931-1936. Anys de plenitud. Amb l'adveni-
ment de la República el 14 d'abril de 1931, el 
moviment cooperatiu de Barcelona va iniciar 
la plenitud. La bona marxa econòmica de La 
Lleialtat i l'interès dels socis per fer-la créixer, 
adquirint productes i dedicant el temps de 
lleure a les activitats culturals i recreatives, 
són constants fi ns al juliol del 1936. 

1936-1939. Temps de guerra. L’alçament mi-
litar i l'intent d'alguns sectors de la CNT de 

confi scar les cooperatives de consum va po-
sar totes les cooperativessota el control del 
Consell Superior de la Cooperació. La Lleialtat 
se sostingué per la tenacitat de les dones que 
en aquestes circumstàncies foren les verita-
bles protagonistes de la vida de la rereguarda.

1939-1975. Una llarga decadència. Acabada 
la Guerra Civil i tot i que les noves autori-
tats van tolerar el manteniment de la Unió de 
Cooperatives de Barcelona hi hagué un aban-
dó per part de molts cooperadors, acovardits 
per la por de les represàlies. Els membres de 
la Lleialtat foren detinguts i durant uns dies 
es cregué que la societat seria dissolta. Però 
l'esforç per al restabliment de les seccions 
que havien donat vida a La Lleialtat va donar 
els fruits: el teatre i les excursions van ser 
una distracció important. Als anys 60-70 es 
van començar a veure els primers signes de la 
competència de les grans indústries que s’es-
tablien a Catalunya i dels supermercats.

1976-2017-2021. Els darrers anys. A la mort 
de Franco el moviment cooperatiu va veu-
re que havia arribat el moment de recupe-
rar el temps perdut. Es van fer contactes 
però la Lleialtat estava en crisi. La primave-
ra del 1976 Joaquim Gubern, president de 
l'entitat, va conèixer Fabià Puigserver, es-
cenògraf reconegut internacionalment que 
li exposà la idea de crear un teatre estable 
i necessitava un local, i va haver-hi acord. 
Des del 2017, amb el Lliure com a propietari 
de l'espai, La Lleialtat renova el consell rec-
tor i dona continuïtat a la Cooperativa. •
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Districte 
de Gràcia

ON NO
PASSEN
COTXES,

HI PASSEN

MOLTES
COSES

DISSABTES 

I DIUMENGES, 

DE 9.00 A 20.00 H

Gran de Gràcia 

(entre carrer Nil Fabra 

i plaça Nicolás Salmerón)

 
DISSABTES, 

DE 9.00 A 20.00 H

Travessera de Gràcia 

(entre Gran de Gràcia 

i Torrent de l’Olla)

 
BARCELONA.CAT

/OBRIMCARRERS
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E l Sindicat d'Habitatge de Vallcarca va anunciar la 
setmana passada una aturada tècnica de l'activi-
tat per encarar "un procés de refl exió interna" que 

els ha de portar a redefi nir el desplegament contra els 
desnonaments i altres accions que fi ns ara duia a ter-
me. "Cada setmana hi ha desnonaments i hem de veure 
com seguim afrontant aquesta dinàmica", han apun-
tat fonts del sindicat, que remarquen que les assemble-
es setmanals que es feien a la Fusteria cada dilluns es 
continuen fent però en format tancat. El Sindicat s'ha 
apuntat en els últims anys triomfs el cas de mòbing 
contra Jaume Forriz del 2019 o l'okupació de Maignon 6 
pel cas Francisco i altres desencisos com el tancament 
del Bar Luis de l'avinguda Vallcarca.•

Aturada al Sindicat 
d'Habitatge de 
Vallcarca per fer 
una refl exió interna 
La plataforma se segueix reunint 
en assemblea tancada a la Fusteria

Àlex Gutiérrez Pascual

L'Ajuntament estudia 
la sentència que insta a 
revocar l'externalització 
de Ràdio Gràcia
Una associació guanya un contenciós que remarca la prioritat de 
la gestió directa i posa en entredit els 14 anys de cessió a Ludic 3

Albert Balanzà

C atorze anys de certa 
tranquil·litat en el model 
de gestió externalitzada 
de Ràdio Gràcia, l'emis-
sora municipal de la Vila, 

s'han vist sacsejades enmig del pont 
de la Mercè per la sentència (no fer-
ma encara) del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya que dóna 
la raó a l'Associació Catalana de la 
Ràdio i que deixa sense efecte l'úl-
tima adjudicació del 2018 i les prór-
rogues subsegüents, que justament 
s'acaben a fi nals d'aquest 2021.

La sentència diu que l’Ajunta-
ment de Barcelona "no ha respec-
tat la previsió legal que exigeix que 
sigui el propi Ajuntament el que 
presti directament el servei", si bé 
l'associació demandant precisa al-

Seu de Ràdio Gràcia. Foto: À.G.P.

hora que "Ràdio Gràcia no disposa 
de títol habilitant", és a dir, que ofi -
cialment no és emissora municipal. 

La gestió de Ràdio Gràcia, que 
en els últims 20 anys ha viscut 

períodes tempestuosos a mans 
de models eminentment tècnics 
com el que va liderar l'empre-
sa Tecnoradio (2001-2004) i des-
prés l'editor de El Triangle Jaume 
Reixach (2004-2007), va consolidar-
se amb l'entrada de l'empresa de 
dinamització Ludic 3, que ha anat 
guanyant els concursos que s'han 
obert sense cap oposició.

La representant de Ludic 3 al 
Consell Rector de Ràdio Gràcia, 
Montse Rovira, ha derivat el po-
sicionament als serveis jurídics 
de l'Ajuntament, que estan analit-
zant si recorren la sentència, però 
en defensa del model de l'emisso-
ra Rovira ha subratllat que "no és 
una ràdio normal": no té ingressos 
publicitaris ni volum de negoci i la 
prioritat és "fer districte" i aprofi -
tar el voluntariat a partir d'un pres-
supost municipal tancat.•
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El Gràcia FS 
debuta a la 
lliga amb una 
aposta jove 
Segona temporada consecutiva a la 
Tercera Estatal de futbol sala de l'equip 
taronja, que vol assegurar la salvació 
per aspirar a posicions més altes

per a la plantilla, arriba Àlex 
Enano, ex de l'Hospitalet fa dues 
temporades. Amb catorze efec-
tius disponibles, el Gràcia debuta-
rà contra el Caldes a casa (16.30h). 

À.G.P.

Aquest dissabte 2 arren-
ca la segona temporada 
consecutiva del Gràcia 
FS a la Tercera Divisió 
Estatal masculina de fut-

bol sala. El conjunt taronja bus-
ca consolidar-se en una categoria 
molt exigent i assegurar la salvació 
aviat, per després aspirar a posici-
ons més altes. "Volem fer un pas 
endavant i jugar-nos alguna cosa 
més que la permanència", assegu-
ra l'entrenador del Gràcia, Albert 
Higueras. Aquesta aposta passa 
per un "canvi generacional" amb 
una plantilla més jove, segons des-
taca Higueras. 

Després de la incorporació al ju-
liol de Ferran Armentero com a se-
gon entrenador i Ferran Capdevila 

L'octubre tindrà tres duels a casa 
contra Jesús-Maria (7/10), l'Hospi-
talet (16/10) i Xarxa Horta (30/10), 
i un enfrontament a Sabadell con-
tra Grups Arrahona (23/10).•

El Gràcia disputa la Tercera Estatal per segon any consecutiu. Foto: Pol Alonso

El Catalunya masculí 
comença la temporada 
amb l'obligació de 
recompondre l'equip
 

El femení busca igualar la fi ta de la permanència i disputar 
la Copa en el tercer any a la Divisió d'Honor de waterpolo

Àlex Gutiérrez Pascual

El Catalunya masculí de wa-
terpolo inicia dissabte 2 la 
lliga a la Divisió d'Honor 
amb l'obligació de recom-
pondre l'equip després de 

les nombroses baixes a fi nal de la 
temporada passada. Ho farà a la 
piscina del Real Canoe (17.30h), 
un dels rivals directes aquesta 
nova temporada. La plantilla di-
rigida per Tato Garcia vol assegu-
rar la salvació i compta amb set 
cares noves, moltes de les quals 
joves sense experiència a la cate-
goria. "Serà difícil repetir l’èxit de 
la passada temporada", comen-

El femení del Catalunya vol igua-
lar els objectius de la temporada 
passada: assegurar la permanèn-
cia i disputar la Copa de la Reina, 
és a dir, acabar entre les vuit pri-
meres posicions. "Arribar als cinc 
primers llocs serà molt complicat, 
enguany el nivell és més alt", apun-
ta Egedi. Les de Can Toda, que di-
marts passat van caure als quarts 
de fi nal de la Copa Catalunya con-
tra el Terrassa (20-8) s'han refor-
çat amb la portera estatunidenca 
Cassidy Ball, de la Universitat de 
Berkeley; Naia Duran i Clara Díaz, 
del Mediterrani, i la neerlandesa 
Malissa van Rijn, del Leiden, que 
jugarà al costat de la seva paisana 
Roline Schuijt.•

Dol per la mort d'Óscar Arévalo 
García. El Catalunya va lamentar 
dilluns la pèrdua del waterpolista 
(Barcelona, 1974), membre de 
la generació que va aixecar la 
Copa d'Europa i la Supercopa 
continental el 1995. Amb el 'Cata', 
Arévalo García també va ser doble 
campió de Lliga (1992, 1998) i 
la Copa del Rei (1992, 1997). Les 
mostres de condol han arribat de 
clubs i fi gures com Jordi Sans.

ta Garcia. A banda de les incor-
poracions de Pablo Gómez (Sant 
Andreu), Vicenç Sousa i David 
Ramírez (Barcelona), aquesta re-
novació comença a la porteria, 
amb Alejandro Alegre (Atlètic 
Barceloneta) i Alfonso López 
(Sevilla). De les categories infe-
riors s'incorporen Adrià i Biel 
Gomila, integrant de la selecció es-
panyola juvenil al darrer Europeu 
de Malta.

La lliga continuarà amb un en-
frontament complicat a la piscina 
Sant Jordi, on el Cata juga com a 
local, contra l'Atlètic Barceloneta 
(9/10), recent guanyador de la 
Supercopa d'Espanya i campió 
de lliga el curs passat. Les visi-

tes a Sabadell, contra el subcam-
pió (16/10), i Rubí (23/10), i l'en-
frontament contra el Mediterrani 
(30/10) completen un octubre po-
tent. "Ens costarà molt arrencar", 
afegeix Garcia.

El femení ajorna l'inici de lliga. Tot 
i que el Catalunya havia de comen-
çar la Divisió d'Honor femenina el 
9/10 visitant el Rubí, el club valle-
sà ha demanat posposar aquest 
partit i el conjunt que entrena 
Gabor Egedi estrenarà la tercera 
temporada en aquesta competició 
el 16/10 a casa contra un pes pe-
sant, el Mataró, subcampió de lli-
ga el curs passat. "Millor començar 
així", explica Egedi.

El 'Cata' comença la lliga a Madrid contra el Canoe. Foto: Real Canoe NC

Breus

Triomfs de Lluïsos 
i Vedruna amb 
homenatge al blau 
Arnau Canyes

A la Copa Catalunya 
masculina de bàsquet, el 
Vedruna rebrà dissabte 2 el 
JAC Sants (17.45h) després 
de derrotar el Mollerussa 
(75-90), que serà el rival 
del Claret diumenge 3 
(17.45h). Els Llops van 
caure contra Lluïsos 
(62-54) al primer derbi 
gracienc, en què els blaus 
van fer un emotiu comiat 
a Arnau Canyes, retirat 
després de 22 anys al club. 
El SaFa Claror femení 
s'enfrontarà dissabte 2 
(19h) al Tordera després 
de la derrota contra el 
Cerdanyola (38-71).

Josep M. Bigas

El CT La Salut 
tanca llistes 
per al Torneig 
Social de tennis
El Club Tennis La Salut ha 
tancat aquesta setmana les 
inscripcions per al Torneig 
Social, que organitza 
a partir del proper 10 
d'octubre el Torneig Social, 
amb categories juvenil, 
absoluta i sènior. L'entitat 
ha condicionat recentment 
la pista de frontó per 
practicar-hi touchtennis, 
una modalitat de l'esport 
de la raqueta que ha agafat 
embranzida arran de la 
celebració a l'estiu de dues 
proves del circuit català.
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Albert Benet

L’equip que entrena David 
Vilajoana buscarà diumen-
ge 3 a les Fontetes (18h) un 
triomf que li permeti recu-
perar els tres punts perduts 

contra el fi lial espanyolista en un 
derbi vibrant (1-3). L’efectiviat vi-
sitant va condemnar un Europa 
voluntariós però mancat d’encert 
de cara a la porteria rival. David 
Jiménez, de penal, va fer l’únic gol 
escapulat, el dia que el davanter 
Javi Solsona va debutar en l’onze 
titular. Per al partit al Vallès, el tèc-
nic recupera Ricky i possiblement 
també Uri i Alfons Serra. Guti, 
amb una tendinitis en un taló i 
Albert Martí, amb molèsties intes-
tinals, continuen de baixa. El rival 
dels europeistes ha guanyat els dos 
partits que ha jugat com a local.

L’equip femení, per la seva ban-
da, rebrà el Son Sardina mallor-

L'Europa, obligat a 
recuperar a fora el que 
perd al Nou Sardenya 
L'equip de David Vilajoana buscarà els tres punts a Cerdanyola 
després d’ensopegar a casa en el derbi contra l’Espanyol B (1-3)

quí amb el lideratge en joc. Les 
jugadores gracienques encapça-
len el grup 3 de la Primera Estatal 
amb 9 punts, els mateixos que su-
men les futbolistes balears. El Nou 
Sardenya, que ha incorporat amb 

diferents suports el lema de la de-
claració antifeixista, antimasclis-
ta, antihomòfob, antiracista i an-
tibullying, acollirà diumenge 3 
(12.30h) el duel contra un dels fa-
vorits a aconseguir la lliga.•

Contra l'Espanyol B, el davanter Solsona va debutar en l'onze titular. Foto: Àngel Garreta

FUTBOL
Segona RFEF (Gr. 3)
Jornada 4
Europa 1 - 3 Espanyol B
Classifi cació
1. Espanyol B.......... 9 punts.
12. CE Europa ........ 4 punts.
Jornada 5
FC Cerdanyola - CE Europa 
(3/10, 18h)

Primera Est. fem. (Gr.3)
Jornada 28
Fontsanta-F. 1 - Europa 5
Classifi cació
1. CE Europa .......... 9 punts.
Jornada 4
Europa - Son Sardina (3/10, 
12.30h)

BÀSQUET
Copa Cat. masc. (Gr. 1)
Jornada 1
Mollerussa 75 - 90 Vedruna
Lluïsos 62 - Claret 54 
Classifi cació
3. Vedruna Gràcia ....1 G 0 P.
4. Bàsquet Lluïsos ....1 G 0 P.
9. UE Claret ...............0 G 1 P.
Jornada 2
Vedruna Gràcia - JAC Sants 
(2/10, 17.45h)
Claret - Mollerussa (3/10, 
17.45h)
Ciutat Vella - Bàsquet 
Lluïsos (3/10, 17.45h) 

Copa Cat. femenina (Gr. 1)
Jornada 1
SaFa Cl. 38 - 71 Cerdanyola

Classifi cació
1. CBF Cerdanyola ....1 G 0 P.
5. SaFa Claror ...........0 G 1 P.
Jornada 2
CEEB Tordera - SaFa Claror 
(2/10, 19h)

WATERPOLO
Copa Catalunya fem.
Quarts de fi nal
Terrassa 20 - 8 Catalunya

Divisió d'Honor masc.
Jornada 1
Real Canoe NC - CN 
Catalunya (2/10, 17.30h)

FUTBOL SALA
Tercera Est. masc. (Gr.1)
Jornada 1
Gràcia FS - CN Caldes FS 
(2/10, 16.30h)

ESCACS
Torneigs Magistrals 
50 anys Tres Peons
Ronda 2 (Mestre Int.)
Panelo (MI) 0,5 - 0,5 
Castillo (MF); Valenzuela 
(MI) 0,5 - 0,5 Muñoz (GM); 
Benedetti (MI) 0,5 - 0,5 
Martín (MC); Ootes (MI) 1 - 
0 Aranda: 1-0

Ronda 2 (Mestre Cat.)
Pla 0,5 - 0,5 Fortuny; 
Catarineu 1 - 0 Pérez; 
Vargas 1 - 0 Brusi (MC); 
Gisbert 0,5 - 0,5 Prats (MC); 
Castillo 1 - 0 Parramon

Resultats



E l Club d’Escacs Tres Peons és una entitat esportiva del 
barri de Gràcia de Barcelona que aquest any compleix 50 
anys d’història. El seu origen es troba a l’any 1971 quan, a 
la seu de la desapareguda Cooperativa de Teixidors a Mà, 
es van fusionar tres clubs d’escacs: el Gràcia, que tenia la 

seu al Bar Glòria del carrer Gran; el Rosselló, amb seu a la mateixa 
cooperativa esmentada; i el Torre de Rei, ubicat a la Casa d’Alme-
ria del carrer Sant Lluís. D’aquesta unió va néixer el Tres Peons, un 
nom que feia referència a cadascuna de les entitats fusionades.

El nou club es va constituir amb la voluntat de ser “un grup 
d’amics que juguen a escacs” i amb l’objectiu “d’ensenyar i facili-
tar” la pràctica d’aquesta disciplina a tothom, sobre la base d’un 
cooperativisme fonamentat en el lema “entre tots ho farem tot”. 
Com a fruit d’aquest esperit fundador, el Tres Peons sempre ha 
evitat la professionalització i els seus membres juguen pel plaer 

de fer-ho. De fet, és un dels pocs equips de la Divisió d’Honor, la 
màxima categoria dels escacs catalans, en que cap dels seus in-
tegrants cobra per participar.

Durant aquests 50 anys, el club sempre ha estat situat a 
Gràcia. La primera dècada va ubicar-se al local fundador i d’allà 
va traslladar-se al nou espai del Club Helena fi ns el 2004, quan va 
anar al Centre Moral i Instructiu de Gràcia, al carrer Ros de Olano, 
on segueix tenint actualment la seu. Aquest darrer trasllat i la 
col·laboració amb el Centre, van ser transcendentals en la histò-
ria de l’entitat i va permetre al Tres Peons fer el salt qualitatiu i 
quantitatiu que els ha convertit en el club amb més jugadors, i 
des del 2015 en el club d’escacs amb més llicències de jugadors 
de Catalunya, el que té més equips participant a la Lliga Catalana 
i el que organitza més competicions, entre socials, federatives i 
obertes a jugadors d’altres clubs.

Biografi a de l’entitat:
de la Cooperativa de Teixidors a "El Centre"
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C ada any, organitza sis tornejos và-
lids per a la classifi cació interna-
cional i altres de menys nivell que 
permeten mantenir un calenda-
ri competitiu des de setembre a 

juny de manera ininterrompuda. En aquest 
sentit, cal destacar que des de fa 15 anys el 
club organitza el torneig de la Festa Major 
de Gràcia, obert a tothom i en el que parti-
cipant a cada edició més de 100 jugadors.

El Tres Peons sempre ha tingut una vi-
sió enfocada a les persones i no en els re-
sultats. Per això, tothom que estimi els es-
cacs és ben rebut i entre els seus membres, 
que inclouen des d’infants fi ns a gent gran, 

Radiografi a de l’entitat
Anteposar les persones als resultats, 
visió del Club d’Escacs Tres Peons

compten amb persones en risc d’exclusió 
social i altres amb problemes de salut men-
tal per a qui la participació en l’entitat sig-
nifi ca també una eina de socialització de 
una teràpia recomanada. El club posa tam-
bé èmfasi especial en els més joves per a 
qui els escacs aporten valors i qualitats que 
els ajuden en el seu creixement personal i 
humà, com són aprendre a respectar les 
regles i el rival, relativitzar l’èxit i superar 
el fracàs o saber calcular i mantenir la con-
centració davant decisions que no podran 
ser rectifi cades.

Tot i tractar-se d’un club amateur, el pri-
mer equip del Tres Peons ha estat campió 

Vista general de la sala de joc del Club d’Escacs Tres Peons

de Ca ta lunya de 1a Divisió el 2008 i el 2013, 
i de 2a Divisió el 2003. Des de 2014 juga a la 
Divisió d’Honor dels escacs catalans. 

Aquest any del cinquantenari, un total 
de 36 nens i nenes del club han participat 
al campionat escolar de Barcelona, un fet 
que garanteix que les noves generacions 
estan preparades per agafar el relleu en un 
futur, als jugadors més sèniors.

Aquest any l’Ajuntament de Barcelona 
ens ha atorgat la Medalla d’Honor de 
la Ciutat i hem signat un conveni de col-
laboració amb el club esportiu Europa. 

Actualment, el president del Tres Peons 
és en Joan Galceran Porqueras.

Actes del 50 aniversari
  Fins al 15 de novembre

Dos Tornejos tancats de 9 rondes per nor-
ma de Mestre Internacional i de Mestre 
Català. Les rondes setmanals comença-
ran a les 19 h

  Divendres 8 d’octubre, 18.30h
Inauguració de l’exposició del 50 aniversari 

  Novembre
Lliurament de la medalla d’honor de la 
ciutat al Saló de Cent de l’Ajuntament de 
Barcelona

  20 de novembre
Sopar del 50è aniversari

1971
Fundació del Tres Peons com a fusió de 
tres clubs d’escacs graciencs

1981
Trasllat al Club Helena

1999
Primera edició del torneig Open dels Tres 
Peons

2004
Trasllat al Centre Moral i Instructiu de 
Gràcia 

2005
Primer torneig de la Festa Major de Gràcia

2006
Primera edició dels tornejos Bicolor, 
Tupinamba i Memorials

2007
Primera edició del torneig Vila de Gràcia 

2008
Primera edició del torneig base Vila de 
Gràcia 

2008 i 2013
Campió de la 1a divisió de la Lliga Catalana

2011, 2012 i 2013
Els Tres Peons presenta la xifra record 
d’onze equips a la Lliga Catalana

2014
Ascens del primer equip a la Divisió d’Ho-
nor de la Lliga Catalana
Primera edició del torneig per majors de 
55 anys

2015
Primera edició del torneig escacs actius 
Tres Peons i Obert memorial Jesús Martín

2016
Primera edició tornejos tancats aniversari

2018
Instal·lació d’aire condicionat a la sala de 
joc

2021
Medalla d’honor de la ciutat de Barcelona

Fites del Club

Va néixer a Santa Colo-
ma de Queralt el 
1928. Fou un jugador, 

àrbitre i directiu d’escacs 
català. Va ser President de 
la Federació Catalana d’Es-
cacs entre el 1978 i el 1987. 
Durant el seu mandat creà 
el Circuit Català d’escacs; 
té lloc tots els estius combinant tornejos que es juguen en diver-
ses ciutats del país en el que participen jugadors de tot el món. 
També va donar visibilitat al escacs catalans organitzant matxs 
internacionals que van enfrontar la selecció Catalana amb Moscou, 
França i la Catalunya Nord. Fou nomenat President d’honor de la 
Federació Catalana d’escacs. 

Després de jugar en diferents clubs i com a jugador de molt bon 
nivell, va ser soci del Tres Peons des del 1986. Va continuar com 
a jugador en actiu fi ns el seu traspàs l’any 2.020 amb 92 anys. Pel 
seu càrrec i afi ció va tenir ocasió de conèixer personalment els mi-
llors jugadors del món de la seva època. Era una font inesgotable 
d’anècdotes viscudes amb aquells grans campions.

Joan Segura

Va ser President del Tres Peons del 
1996 al 2012 i Vicepresident del 2012 
al 2017. Va jugar en cinc clubs abans 

incorporar-se al Tres Peons el 1984. Va ar-
ribar a la Presidència en un moment molt 
delicat del Club. D’una banda l’anterior pre-
sident havia presentat la dimissió; i per l’al-
tre el Club Helena, on teníem la nostra seu 
social i sala de joc, es va declarar en suspen-
sió de pagaments. Com que el Club Helena 
es feia càrrec de les nostres despeses a canvi de que tots els mem-
bres del Tres Peons en fossin socis, ens vam quedar sense recursos 
per fer front als pagaments de la Federació Catalana. Tot i que es va 
superar l’ensurt econòmic, la dinàmica del club Helena era cada dia 
pitjor. Ens va obligar a buscar un nou emplaçament. Així va ser com 
ens vam moure, d’una banda a l’altre del carrer, al nostre local actu-
al a la segona planta de l’edifi ci de El Centre. Com a jugador va par-
ticipar als equips del Club que van participar a les 34 edicions de la 
Lliga Catalana. Va ser un jugador d’un nivell notable que va guanyar 
diversos tornejos organitzats pel Club. L’any 2001 va rebre la insíg-
nia de plata de la Federació Catalana d’escacs. Professionalment va 
treballar en un conegut comerç del barri. En la seva vessant social 
es va preocupar per ajudar a persones malaltes. Va morir l’any 2018.

Josep Maria Tey

Informació de l'entitat
Carrer Ros de Olano, 9, 2a planta.
08012 Barcelona. Tel. 638 08 76 51

www.trespeons.com
 trespeons@gmail.com
 socios.trespeons
 trespeonsescacs
 tres_peons

“Els escacs serveixen com poques coses en aquest món, per distreure i oblidar momentàniament les preocupacions de la vida diària.” José Raúl Capablanca
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Joan Galceran, president del Club d’Escacs Tres Peons i un dels socis fundadors de l’entitat

“Els escacs es juguen amb la ment, no amb les mans!” Sulta Khann

Entrevista al president
Joan Galceran: “Volem ampliar 
l’oferta d’activitats i fer arribar 
els escacs fora del local”
Joan Galceran, President 
dels Tres Peons. Va ser 
un dels socis fundadors 
l’any 1971. Ha estat 
President en dues etapes: 
1981-1985 i des del 2011 
fi ns a l’actualitat. Ha 
format part de totes 
les Juntes Directives 
en altres funcions. 
Professionalment va 
treballar en llocs de 
responsabilitat en el 
sector fi nancer. Està 
jubilat i continua 
participant en 
moltes competicions 
organitzades pel Club.

El Tres Peons es va fundar el 1971 per 
la fusió del clubs Gràcia, Torre de Rei i 
Rosselló; que va aportar cadascun d’ells?
El Gràcia era el que aportava més jugadors. 
El Torre de Rei eren pocs jugadors però jo-
ves i varen posar l’empenta i la idea de fer 
un nou club. El Rosselló tampoc tenia mas-
ses jugadors, però disposava del local més 
ampli a la Cooperativa de Teixidors a Mà 
del carrer Terol 26 i que es va convertir en 
la seu del Tres Peons. 

El Tres Peons ha sobreviscut a altres im-
portants clubs Graciencs que havien gua-
nyant molts títols i campionats a nivell 
català i espanyol; quines han sigut les 
claus de l’èxit?
Jo diria que més que claus d’èxit, de su-
pervivència. Gairebé la totalitat de clubs 
desapareguts, i dissortadament en són 
molts, tenien un model basat en la con-
secució de títols, i per aconseguir-ho el sis-
tema més ràpid era el de contractar 
jugadors professionals. Però en no 
haver-hi un projecte de creixement 
en nombre de socis i si els diners 
falten, els professionals marxen 
i darrera d’ells no hi queda res.

Quines activitats feu per nens 
i joves? 
Fem tres tipus d’activitats: ofe-
rim els escacs a diferents esco-
les com activitat extraescolar, 
tenim classes presencials al Club 
per nenes i nens que mostren 
interès i aptitud, oferim be-
ques per joves que ja tenen un 
nivell interessant, perquè pu-
guin progressar de la ma d’un 
Mestre Internacional.

Quin es el perfi l mitjà de socis del 
Club? 
La nostra visió fundacional era i és, que 
volem ser “un grup d’amics que juguen 
a escacs”, per tant acollim a totes les 
persones que se’ns apropen perquè en 
volen gaudir. Per edats, des de joves 
amb 10 anys fi ns adults que s’apro-
pen als noranta. Per professions, tenim 
persones de tots els àmbits professio-
nals. Per nivells d’escacs, tenim des de 
Mestres Internacionals fi ns persones 
que acaben de començar. Únicament 
ens queda un repte per diversifi car-nos 
més, aconseguir que més dones s’afe-
geixin al Club. 

Un grup d’amics 
que juguen 
a escacs

“El nostre esforç 
s’enfoca en què cada 
dia un afi cionat trobi 
ambient per jugar”

Com han canviat els escacs des que el 
Tres Peons es va fundar el 1971?
No han canviat, però sí que ho ha fet 
el seu entorn. El més important ha es-
tat el desenvolupament tecnològic que 
permet poder jugar en tot moment a 
Internet. Els escacs “on line” però, no 
tenen un dels principals atractius de 
les partides presencials, la proximitat 
física de l’adversari que afegeix un com-
ponent emocional molt important, a 
banda de la impossibilitat de jugar amb 
“ajudes” que sovintegen en les com-
peticions en línia. Però la tecnologia sí 
que ha estat un gran motor de millora 
pels jugadors que poden accedir amb 
facilitat i amb un cost mínim a classes 
de grans jugadors o vídeos explicatius. 
El nivell que avui pots trobar en compe-
ticions amateurs o de club són en gene-
ral infi nitament superiors a les d’aque-
lla època.

També hi ha hagut dos factors més 
que han ajudat a fer dels escacs un es-
port molt més competitiu. Un ha estat 
l’eclosió dels tornejos Oberts a par-
tir dels anys 80 i l’altra l’aparició de les 
classifi cacions dels jugadors per punts 
en funció dels seus resultats, que és el 
que coneixem com ELO, cognom del 
matemàtic hongarès Arpad Elo, que va 
inventar aquest sistema de valoració. 

La tecnologia, 
gran motor 
de millora

Us heu emmirallat en Clubs de grans so-
lera com el Marshall Chess Club de Nova 
York. En quins aspectes us agradaria 
semblar-vos? 
El Marshall és un club on pots anar-hi de 
dilluns a diumenge i sempre trobaràs una 
o vàries competicions en marxa, el nostre 
esforç s’enfoca en què cada dia de la set-
mana un afi cionat als escacs que entri al 
Tres Peons, trobi ambient per poder jugar, 
si no competicions, sí partides amistoses. 

 
El Tres Peons no té jugadors professi-

onals. Quin és el secret per compe-
tir a la Divisió d’Honor amb Clubs 
que tenen jugadors que cobren 
per jugar? 

Dels dotze jugadors del nostre pri-
mer equip, set han començat a jugar 
escacs de competició al Tres Peons, 
aquest és el secret. 

 
Quin són els reptes del tres Peons 
pels propers anys?
Ampliar la nostra oferta d’activi-

tats a la sala de joc per aconse-
guir ser com el Marshall Chess 
Club, però també per fer arri-
bar els escacs fora del nostre 

local, és el que anomenem “El 
Club fora del Club”.
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“L’acumulació de petits avantatges porta a una supremacia considerable.” Wilhelm Steinitz

Quina és una bona edat per aprendre a ju-
gar a escacs?
Qualsevol edat por ser bona per començar a 
aprendre el joc. Fins i tot hi ha sistemes per 
començar a inculcar els conceptes espaci-
als dels escacs als nens i nenes de 3 anys. 
La millor edat per iniciar-se en els escacs 
és quan s’interessen pel joc. 

Des de quina edat es poden apuntar els 
nenes i nenes a l’escola d’escacs del Tres 
Peons?
Aquest any hem fet un grup de nens de 4rt 
a 6è de primària. L’avantatge dels escacs 
és que poden jugar dues persones d’edats 
molt diferents sense que el desenvolupa-
ment físic sigui un problema. Aquest prò-
xim curs volem tenir un grup nou els dijous 
de 17:30 h a 18:30 h per tenir també de 2n 
i 3r de Primària.

Quines activitats organitzeu a l’escola 
d’escacs per nens i nenes?
Fem activitats perquè juguin molt. És la mi-
llor forma d’aprendre. Per això fem molts 
“mini tornejos” al fi nal de les nostres clas-
ses. Altres jocs alternatius com el passa 
peces, les cartes de la sort i gimcanes de 
problemes de mat són algunes de les acti-
vitats que fem els dijous a la segona part 
de les classes. Ens agradaria fer un casal 
d’estiu al club quan les circumstàncies ens 
ho permetin. 

En quines competicions participen els nens 
i nenes de l’escola d’escacs dels Tres Peons?
Hi ha molts campionats escolars. Aquest 
any hem aconseguit un rècord del club: 
han jugat 35 nens i nenes federats al Tres 
Peons al campionat escolar de Barcelona 
per equips. Un altre campionat és la Lliga 
Catalana, que es juga els diumenges al 
matí. Fa 2 anys vam fer 2 equips on només 
hi jugaven els nostres joves alumnes.

Vas començar a jugar als 10 anys i ara ets 
Mestre Català. Explica’ns la teva trajectò-
ria com jugador.
Bé, vaig aprendre a moure les peces als 4, 
i em vaig apuntar a una activitat i jugar al-
gun campionat als 8. Em vaig federar l’estiu 
en que en tenia 10. Als 9 anys, vaig quedar 
campió empatat del campionat escolar de 
Barcelona sub10. Vaig anar classifi cat al de 
Catalunya, enfrontant-me només comen-
çar amb l’ara GM Robert Alomà, i vaig ar-

L’escola d’escacs, a fons
Jaume Gallart: “La millor edat 
dels infants per iniciar-se és 
quan s’interessen pel joc”

ribar a quedar 5è de Catalunya. Vaig que-
dar campió de Barcelona a S12 i S14. Just 
acabats de fer els 16 anys, vaig aconseguir 
la meva primera norma de MC, però em va 
costar més d’un any aconseguir les altres 2. 
El meu millor moment va ser als 22 anys. Jo 
tornava d’estar un any a un campus de Lió, 
i venia amb moltes ganes de jugar i millo-
rar. Em van faltar 20 punts per aconseguir 
el títol de Mestre FIDE.

Per mantenir el teu alt nivell de jugador, 
quin entrenament fas?
Bé, un nivell alt sempre és molt subjectiu. 
Ara mateix tinc com a molt el nivell que te-
nia amb 16 anys, per tant no considero que 
estigui en un bon estat de forma ni molt 
menys. En el meu moment més fort com 
a jugador, el meu entrenament es basava 
sobretot en l’anàlisi minuciós de les meves 
partides. Voler ser millor en la meva prope-
ra partida. Per descomptat, tot ha d’anar 
ben complementat. Tenia bons professors 
que m’ajudaven, i sobretot amics que he 
anat fent durant tots els anys que porto 

En Jaume Gallart és 
Mestre Català d’escacs. 
És soci dels Tres Peons 
des que tenia 10 anys. 
Actualment és un dels 
responsables de l’escola 
de nens i nenes i és 
jugador del primer equip.

jugant a escacs amb els que compartíem 
laboratori d’anàlisi.

Tens expectatives de continuar progres-
sant per arribat a tenir el títol de Mestre 
Internacional? 
Si et soc sincer, no gaires. Però tampoc crec 
que sigui impossible. La clau està en la mo-
tivació i l’esperit de cadascú. Però ara per 
ara potser tinc més expectatives d’aconse-
guir que algun alumne arribi a ser MI, i això 
m’agradaria molt.

Quina diferencia experimentes com a ju-
gador entre jugar presencialment o jugar 
per Internet? 
N’experimento moltes: tocar les peces no 
és el mateix que un ratolí; poder comentar 
amb el teu rival la partida és molt més fàcil 
presencialment; la més important, la con-
centració quan ets a una sala d’escacs no és 
mai la mateixa que quan ets a casa. Per altra 
banda, els escacs online ens permeten jugar 
sense sortir de casa, molt profi tós si vols ju-
gar amb amics que viuen lluny.

A més a més de jugador i professor, també ets àrbitre. Quines son les tasques dels 
àrbitres en el món dels escacs?
A diferència d’altres esports, la funció d’un àrbitre als escacs és més aviat d’organit-
zació i burocràcia. Els escacs són un esport en què es pot jugar perfectament una 
partida sense necessitat d’un àrbitre. Però en una competició cal que hi hagi una fi -
gura imparcial, que es conegui bé el reglament de competició, i que pugui ajudar a 
solucionar si sorgeix qualsevol confl icte. És una professió molt més tranquil·la que la 
de professor, exceptuant alguns moment puntuals. 

Els àrbitres a vegades són fi gures controvertides en altres esports. Passa el ma-
teix en el món dels escacs? 
I tant! És lògic que una fi gura que ha de prendre una resposta en un confl icte entre 
dues parts acabi esdevenint controvertida.

El paper de l’àrbitre

El Mestre Català Jaume Gallart és un dels responsables de l’escola d’escacs

L’activitat del club, en i
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“En els escacs, el vencedor és qui fa la següent jugada a l’últim error.” Savielly Tartakower

imatges

Les instal·lacions del Centre, al carrer 
Ros de Olano 9, són l’escenari de 
l’activitat habitual del Club d’Escacs Tres 
Peons. Fotografi es: Alfons Hurtado

Els escacs al carrer abans del covid. Els dissabtes, 
aprofi tant que el carrer Gran de Gràcia estava 
tancat al trànsit, el Club va portar els taulers i 

les peces al carrer per tal d’obrir-se al barri
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“L’estratègia és cosa de refl exió, la tàctica és cosa de percepció.” Max Euwe

Quines són les funcions del director es-
portiu?
Programar el calendari de les competicions 
del nostre club, organitzar els equips, ju-
gadors i capitans de les competicions or-
ganitzades per la Federació Catalana d’Es-
cacs, coordinar l’escola d’escacs infantil i 
adults, així com la relació entre la federació 
i el club en tot el referent a fi txes de juga-
dors i activitats. Aquestes són purament 
tasques esportives, i caldria afegir també 
la gestió del correu del club i la xarxa soci-
al Instragram. 

Vas estar uns anys fora del món dels es-
cacs i fa tres anys has tornat. Han canviat 
els escacs en aquest temps?
Molt, després de vint anys el canvi més im-
portant són les noves tecnologies. Durant 
les competicions el canvi no és tan impor-
tant, tot i que el ritme de joc ara és més rà-
pid i concloent la partida en un temps fi x 
(a fi nish) ; abans s’aplaçaven les partides 
després de cinc hores de joc. 

Vas començar als Tres Peons de nen i vas 
anar progressant fi ns arribar al primer 
equip. Quins professors vas tenir?
Quan vaig ser soci del Tres Peons als 13 
anys, tothom al club era el meu professor, 
tots volien ajudar-me, eren bellíssimes per-
sones apassionades dels escacs i que voli-
en traspassar-me els seus coneixements; 

La direcció esportiva
Francesc Fernández: “No hem de deixar 
d’ensenyar i facilitar la pràctica dels escacs”

recordo les primeres classes amb el nostre 
jugador de categoria Preferent Tomàs Soler 
en el quartet del material. 

Tot i que vius fora de Barcelona a l’hora de 
reincorporar-te als escacs no ho has fet en 
un Club de la teva població, sinó que has 
tornat al Tres Peons. Què és el que més 
t’agrada del nostre Club?
Bé la veritat és que fa sis anys que vaig co-
mençar jugant al club del poble, L’Amistat 
de Premià, però sempre tenia un ull posat a 
les notícies del Tres Peons. De manera que 
després de tres anys vaig decidir tornar a 
casa; això és el que més m’agrada del club, 
és casa meva i malgrat que queden pocs 
jugadors dels que estaven quan jo vaig co-
mençar, hi he trobat el mateix ambient i les 
mateixes prioritats.

Quines activitats s’estan fent per complir 
les expectatives d’aquests nous socis que 
fi ns ara només havien jugat per Internet? 
El mes de juny vàrem fer un campionat de 
benvinguda només per aquest jugadors 
amb la fi nalitat que entrenin i practiquin 
com és jugar una partida de competició, el 
ritme del temps de rellotge, anotar la parti-
da a la planilla i viure una partida real cara 
a cara. Per primera vegada durant mes de 
juliol la sala de joc ha estat oberta dues 
tardes per fer partides amistoses, ràpides 
o analitzar partides.

Francsec Fernández, director esportiu del Club d’Escacs Tres Peons

Francesc Fernández és 
el director esportiu del 
Tres Peons. Va començar 
a jugar quan tenia 13 
anys. Va ser President 
des del 1986 fi ns al 1989. 
Després va estar uns 
anys sense jugar, però 
fa tres anys que es va 
reincorporar com a soci. 
Juga al primer equip.

Quan arriba un soci nou, pot comen-
çar a jugar immediatament en alguns 
dels Tornejos que organitzeu?
Quan tenim un soci nou immediata-
ment el donem d’alta a la Federació 
Catalana d’Escacs; amb la quota de soci 
està inclosa el preu i la tramitació de la 
llicència; des d’aquest moment ja pot 
jugar qualsevol competició d’escacs de 
tot el món. 

El calendari d’activitats del Tres Peons 
és paral·lel al curs escolar. Explica’ns 
ho a grans trets.
La pauta de cada trimestre és que tots 
els dilluns, dimecres i divendres a la 
tarda hi ha competició. Cada trimestre 
tenim dos Opens Internacionals, Blitz, 
ràpides i altres com el Social, la Copa 
Tres Peons, el Bicolor... Durant els tres 
trimestre els dimarts tenim l’escola de 
adults i els dijous l’escola infantil.

L’arribada de 
socis nous

“Quan vaig ser soci 
del Tres Peons als 13 
anys, tothom al club 
era el meu professor”

Havia sigut un tema molt debatut en el passat; el COI el 
va considerar un esport el juny de l’any 1999. Hi ha qui 
també el considera com art i ciència. La 

Federació Internacional d’Escacs (FIDE) regula 
les competicions internacionals. Les olimpía-
des d’escacs es celebren cada dos anys. Es una 
competició per equips nacionals masculins i fe-
menins que s’enfronten en matxs a 
quatre taulers. La Xina es l’actual 
campiona en ambdues categori-
es (2018). L’any passat no es van 
poder celebrar per la pandèmia.

Esport, joc o 
entreteniment?

E l sistema més habitual en les competicions és 
l'estàndard, en el qual cada jugador disposa per 
tota la partida de 90 minuts, més 30 segons per 

cada jugada que fa. Aquests temps poden tenir algu-
na variació com per exemple: 75 minuts, més 15 se-
gons per fer la partida.

La modalitat de joc més habitual es l’estàndard, 
però n’hi ha d’altres: 

Ràpides, anomenades també escacs actius; més 
de 10 minuts fi ns menys de 60 minuts per jugador 
fi ns al fi nal de la partida

Llampec, menys de 10 minuts per jugador fi ns al 
fi nal de la partida

Simultànies, 1 jugador s’enfronta a més d’un ad-
versari en diferents taulers. El rècord de partides si-
multànies el té un jugador iranià que va jugar contra 
135 adversaris l’any 2011. Quan va acabar havia cami-
nat 55 km anant d’un tauler a l’altre 

A la cega, 1 ó els 2 jugadors no tenen un tauler al 
davant. Juguen de memòria 

Simultànies i a la cega, la combinació dels dos 
anteriors. El record el té un jugador alemany que va 
jugar contra 46 adversaris l’any 2011. 

Sistema Fischer (ideat per Bobby Fischer), canvia 
la posició inicials de les peces. Es pretén evitar que 
els adversaris juguin teòriques de memòria.

Diferents modalitats de joc

Quins nous plans de futur teniu pensats 
per continuar amb la tasca de promocio-
nar els escacs?
El primer i més important, no deixar de 
fer el que fem: ensenyar i facilitar la pràc-
tica dels escacs. El segon, intentar incor-
porar noves iniciatives; per exemple a la 
tardor farem un taller d’escacs principal-
ment dirigit a gent gran novella en escacs. 
Competicions els caps de setmana al club 
o al carrer aprofi tant que el carrer Gran de 
Gràcia està tancat al trànsit. El tercer, do-
nar un impuls a l’escola d’escacs tant per 
adults com infantil. 

Estem vivint un boom dels escacs des de 
la pandèmia i la sèrie de Netfl ix ‘Gámbito 
de Dama’; pel Club s’ha traduït en nom-
broses altes de socis en els darrers mesos. 
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“Un mal pla és millor que no tenir cap pla.” Frank Marshall

Noms propis

Havia nascut el 1943 a Chicago 
(EEUU). Va ser l’onzè camió del món 
entre el 1972 i el 1975. Va contribuir 

a popularitzar el joc d’escacs amb la seva 
espectacular actuació derrotant als grans 
campions soviètics del moment. El matx 
fi nal del 1972 a Reykjavík contra el campió 
vigent, el rus Boris Spassky, va ser seguit 

per milions de afi cionats de tot el món. El 
1975 no va acceptar les condicions de la 
Federació Internacional d’Escacs (FIDE) 
per un matx amb el títol en joc contra el ju-
gador soviètic Anatoly Karpov. Es va retirar 
com a jugador. L’any 1992 va tornar a jugar 
un matx amistós de nou contra Spassky 
a Iugoslàvia amb una important bossa en 
premis, que va guanyar. Les conseqüènci-
es d’aquest matx foren que els Estats Units 
van emetre una ordre d’arrest contra ell per 
desobeir l’ordre del Govern Federal de no 
jugar a Iugoslàvia. Després d’estar fugit du-
rant molts anys va ser acollit per Islàndia, 
que li va oferir la nacionalitat i on va mo-
rir amb 64 anys (64 també son les caselles 
d’un tauler d’escacs). Està considerat un 
dels millors jugadors de l’historia.

Bobby Fischer

Sèrie de fi cció de Netfl ix basada en la 
novel·la del mateix títol de l’escriptor 
Walter Trevis. Es va rodar l’any 2020 

i es va emetre com a sèrie de 6 episodis 
per TV. Explica les peripècies de la Beth 
Harmon en la dècada dels anys 60 i 70 
del segle passat, que va aprendre a jugar 
a escacs al seu orfenat després de morir 
la mare en un accident i que estava dota-
da d’un gran talent. Va sortir de l’orfenat 
acollida per una família adoptiva, que al 
principi no la va recolzar en la seva afi ció. 
El pare adoptiu va abandonar la família i 
la seva mare va veure que es podin gua-
nyar molt diners amb els premis que gua-
nyava la seva fi lla jugant tornejos per tot 
Estats Units i Mèxic. Després va fer el salt 
a Europa. Va tenir una sensacional actu-

ació en un torneig internacional a Paris 
tot i perdre amb el campió mundial Vasily 
Borgov. En el darrer episodi rep una invita-
ció per jugar i guanyar un torneig mundial 
a Moscou contra l’elit dels millors jugadors 
del món. Va derrotar per primera vegada 
al campió del món Borgov amb qui ja s’ha-
via enfrontat anteriorment dues vegades. 
La sèrie va ser un gran èxit i va ser la mes 
vista a 63 països del món. Juntament amb 
la pandèmia va contribuir al boom dels es-
cacs que estem vivint actualment. Els tau-
lers d’escacs que es van fer servir per rodar 
la sèrie estaven fabricats per una empresa 
de La Garriga; va tenir un sobtat increment 
de vendes fi ns al punt que va tenir proble-
mes de subministrament de comandes que 
els hi arribaven de tot el món.

‘Gambit de Dama’

És l’actual campió del món. Té 30 anys, 
va guanyar el títol l’any 2.013 i ja l’ha 
defensat tres vegades amb èxit. De 

nen va mostrar una memòria prodigiosa; 
als 4 anys se sabia de memòria el nom dels 
436 municipis de Noruega. Aviat va mos-
trat tenir un gran talent pels escacs i els 
seus pares el van orientar a formar-se com 
a jugador d’elit. Ha estat encapçalant la llis-
ta ELO de la FIDE (Federació Internacional 
d’Escacs) ininterrompudament des de juliol 
de 2011 fi ns a l’actualitat. Se l’ha anomenat 
el “Mozart dels escacs”.

Magnus Carlsen

Un títol d’escacs està creat per una federació i s’atorga a un 
jugador per els seus mèrits i resultats esportius. 

La Federació Internacional d’Escacs (FIDE) atorga les 
següents titulacions: Gran Mestre (GM), Mestre Internacional 
(MI), Mestre de la FIDE (MF) 

També atorga títols específics per a dones: Gran Mestre 
Femení (WMF), Mestre Internacional Femení (WMI), Mestre 
de la FIDE Femení (WMF) 

La Federació Espanyola d’Escacs (FEDA) atorga el títol de 
Mestre Nacional (MN)

La Federació Catalana d’Escacs atorga el títol de Mestre Català 
(MC) 

Aquestes titulacions un cop atorgades son vitalícies
El Tres Peons actualment té: 2 MI, 4 MF, 1 MF femení i 9 MC. 

Titulacions dels jugadors

Arpad Elo fou un científic i jugador 
d’escacs, que va néixer a Hongria 
l’any 1903 i que es va traslladar als 

Estats Units amb els seus pares quan te-
nia 10 anys. Tot i que els escacs nomes eren 
per ell una afi ció més, va guanyar 8 vega-
des el campionat de l’estat de Wisconsin 
i va arribar a presidir la Federació d’escacs 
dels Estats Units. 

Com a científi c va estudiar física a la 
Universitat de Chicago i va ser professor 
a Universitats de Milwaukee i Wisconsin. 

Es més conegut per haver desenvolu-
pat un sistema d’estimació de l’habilitat 
dels jugadors d’escacs. Aquest sistema es 
coneix com el sistema de d’avaluació ELO. 
Va ser adoptat l’any 1970 per la Federació 
Internacional d’Escacs (FIDE). 

Actualment el ranking masculí de la 
FIDE l’encapçala el jugador noruec Magnus 
Carlsen, campió mundial, que té un ELO de 
2.847 punts; el femení l’encapçala la juga-
dora xinesa Yifan Hou amb 2.658 punts. 
Ambdues puntuacions corresponen al juny 
de 2021. 

La Federació Catalana té els seu propi 
ranking d’avaluació ELO; les puntuacions 
per un mateix jugador en els dos rankings 
difereixen lleugerament.

Sistema 
d’avaluació ELO

Les competicions d'escacs en l'actualitat es juguen en 
alguna de les següents quatre modalitats:

Torneig Obert 
Hi pot participar qualsevol jugador. La majoria de 
Tornejos que organitza el Club són Oberts i es juguen 
per l’anomenat Sistema suís. La idea bàsica és que a 
cada ronda cada jugador s’ha d’emparellar amb un 
rival amb els mateixos (ó similars) punts.

Torneig Tancat 
Hi poden participar només jugadors que hi són con-
vidats ó que s’hi han classifi cat. Tots els contrincants 

s’enfronten entre ells en rondes successives. La Lliga 
Catalana, competició per equips que organitza la 
Federació Catalana, és juga per aquest sistema.

Torneig per Eliminatòries
Consta de sèries de matxs; el guanyador de cada matx 
avança a la següent ronda i el perdedor és eliminat.

Matx individual
Els dos contrincants juguen un numero de partides 
acordat prèviament. Es el sistema acordat per jugar 
el campionat del món entre el campió i el guanyador 
del torneig de Candidats.

Sistemes de competició
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“Hi ha dues classes de sacrifi cis: els correctes i els meus.” Mikhaïl Tal

Com defi niries el joc dels escacs?
Bé, es diu que és un joc, però també és un 
esport, i fi ns i tot, un art. Es pot practicar 
com si fos un entreteniment, per passar 
l’estona entre amics, en format de compe-
tició esportiva, on l’energia que es gasta 
és similar a la de córrer un parell d’hores 
o jugar un partit de tenis i, fi nalment, al-
guns jugadors poden ser creadors de par-
tides extraordinàriament maques, que et 
commouen com ho farien expressions ar-
tístiques com la pintura o la música. Tots 
els que coneixem com es mouen les pe-
ces som potencials jugadors d’escacs, al-
guns són esportistes dels escacs i només 
una petita proporció arriben a ser artistes 
dels escacs. 

Que és el que t’atrau del joc dels escacs? 
Jugar una partida d’escacs és com viure una 
vida sencera en miniatura: hi ha un inici 
balbucejant on es situen peons i peces en 
posicions de vegades precàries fi ns que no 
arriba la solidesa d’una estructura i un pla 
estratègic: un projecte de vida. Planteges 
negociacions amb l’oponent que no sempre 
seran benefi cioses. Però segueixes canvi-
ant peces i perseverant fi ns el fi nal, sempre 
que hi hagi un bri d’esperança de remuntar 
i acabar triomfant. Si el pla estratègic falla 
i l’oponent ho fa millor, no ens queda altra 
opció que felicitar-lo pel seu joc. 

Fa un parell d’anys et vas jubilar. Què 
t’aporten els escacs en aquesta nova 
etapa?
La jubilació signifi ca, apart d’altres coses, 
una dràstica disminució dels estímuls que 
tenim per superar-nos, sobretot pels que 
hem estimat el treball i hem gaudit d’as-
sumir les responsabilitats que comporta. 
I crec que es bo per la salut mental tenir 
un objectiu, un camí a seguir, un motiu 
per intentar fer el que facis de la millor 
manera que sàpigues. Per això he tornat 
a jugar a escacs: per omplir el meu temps 
amb alguna activitat que em motiva i em 
fa lluitar per millorar. 

 
Abans dels Tres Peons vas estar en altres 
dos clubs. Que es el que més t’agrada del 
nostre Club?
He escollit el Club Tres Peons al reincorpo-
rar-me al mon dels escacs per que és un lloc 
obert, còmode, amb una sala espaiosa i, so-

Josep Valls Solé, soci 
dels Tres Peons. Doctor 
en Medicina per la 
Universitat de Barcelona, 
Neuròleg i especialista 
en Medicina Física i 
Rehabilitació. Actualment 
està jubilat i segueix 
gaudint jugant a escacs.

Josep Valls, doctor en Medicina i soci del Club d’Escacs Tres Peons

bretot, amb una directiva i uns jugadors de 
tracta agradable i afectuós. 

Creus que és adequat l’ensenyament del 
joc dels escacs a les escoles infantils? 
Jugar als escacs esperona la competitivi-
tat, estimula la concentració, alimenta la 
perseverança i tenacitat, i permet desen-
volupar aspectes del comportament com 
l’acceptació de regles esportives, respec-
te per l’oponent, acceptació de la derrota, 
etc. Òbviament, això mateix es pot generar 
en esports, música, art, etc. Per tant, crec 

que seria bo que fos una assignatura op-
tativa on l’estudiant dedicat pugui trobar 
el seu lloc. 

Quina opinió tens sobre la possible re-
lació entre el joc dels escacs i la preser-
vació de la memòria i altres capacitats 
mentals?
Els escacs faciliten el desenvolupament de 
la memòria i la velocitat de processament 
mental. Per tant, es lògic pensar que aju-
den a mantenir aquestes funcions en l’en-
velliment. Un altre tema és si fa el mateix 

en el cas de malalties degeneratives. La 
malaltia d’Alzheimer a Europa té una pre-
valença a l'entorn del 5% i, per tant, es 
pot concloure que 5 de cada 100 perso-
nes patiran la malaltia i es ben probable 
que aquesta proporció es mantingui en-
tre els jugadors d’escacs. Es possible, no 
obstant, que malalts d’Alzheimer puguin 
seguir jugant als escacs com han fet tota 
la seva vida, quan potser no poden ni tro-
bar el camí cap a casa seva si la demència 
ha preservat engrames de memòria esta-
blerts molts anys enrere. 

De totes formes, la imatge que tenim nor-
malment del jugador d’escacs és la d’una 
persona amb capacitats mentals més pro-
fundes que les dels no jugadors
Això és un d’aquells tòpics populars que 
probablement no tenen massa fonament. 
El coneixement adquirit al jugar a escacs 
serveix per jugar millor a escacs, però no 
proporciona directament un millor rendi-
ment en matemàtiques o química. Tot i 
això, tal com hem esmentat abans, els es-
cacs faciliten el desenvolupament d’algu-
nes facetes de la personalitat, que poden 
ser adequades per enfrontar-se al reptes 
que ens posa la vida. 

Jugar als escacs, fer salut
Josep Valls Solé: “Els escacs 
faciliten el desenvolupament de la 
memòria i la velocitat mental”

Com veus el futur dels escacs?
Tinc la impressió que l’afi ció als escacs 
augmenta dia a dia. És impressionant 
veure la quantitat de joves, tant nois 
com noies, que participen en torneigs 
internacionals. Per altra banda, el joc 
dels escacs no requereix una forma fí-
sica determinada i, per tant, es pot 
practicar fi ns a edats avançades i, in-

clús, amb discapacitats físiques. Per 
tot això, jo veig amb optimisme el futur 
dels escacs, més que res, perquè en soc 
un apassionat. No em cansaria d’enu-
merar les virtuts del joc d’escacs, però 
segur que és millor que les descobreixi 
cadascú per si mateix. Estic segur que, 
al Club d'Escacs Tres Peons, gaudireu 
de l’experiència.

El futur dels escacs, 
amb optimisme

“L’energia que es gasta 
és similar a la de córrer 
un parell d’hores o jugar 
un partit de tenis”

“Jugar als escacs esperona 
la competitivitat, estimula 
la concentració, alimenta 
la perseverança”

“No em cansaria 
d’enumerar les virtuts 
del joc; però millor que 
les descobreixi cadascú”
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Associació Cultural 
L'Independent de Gràcia

Gràcia, capital 
del coworking 
 

L’independent de Gràcia publicarà el 8 
d’octubre, la setmana entrant, un suple-
ment monogràfi c de vuit pàgines dedicat 
al coworking al districte. Com quasi tota 
l’activitat econòmica, els espais de cowor-
king han patit des de l’any passat els con-
fi naments i les restriccions d’aforament, 
però estan superant la situació.

L’independent de Gràcia vol contribuir 
a la represa i, en aquest número especial, 
els lectors trobaran tota la informació i el 
mapa del món del coworking al districte, 
on el 1995 va començar la primera inicia-
tiva d’aquesta fórmula de treball a nivell 
mundial.

Opinió

Hi ha moviments a tot arreu però aquest setembre ha cos-
tat d'arrencar a nivell informatiu perquè, com diu un veí 
organitzat de l'escola L'Univers, "estem encara amb el cap 

a l'agost". Però moviments n'hi ha: a la banda de L'Univers perquè 
es vesteixi més la protecció de l'escola al carrer Bailèn; al barri de la 
Salut, perquè s'ampliï per a gent gran l'espai de Verdi amb Schönberg 
on hi ha una gatera; també a l'assemblea de Salvem L'Alzina pas-
sen les setmanes sense que es mogui el jardí que s'havia anunciat a 
l'abril. I la resposta en tots aquests fronts sempre és la mateixa: al 
districte ens fan poc cas. 

El
depen-

dent

Editorial

Un reconeixement local

A partir d'aquest número de L'Independent els lectors hi veuran 
coses noves, coses que en 21 anys no havíem fet o havíem fet poc: 
dedicar unes pàgines de reconeixement a nous col·lectius que 

agafen volada o entitats que fan números rodons en una llarga trajec-
tòria. No és un homenatge, sinó una manera d'aturar-nos més enllà 
de la brega diabòlica de l'actualitat i aixecar el focus per llançar una 
mirada més reposada cap a aquests entorns que ens acompanyen però 
que rarament els dediquem un temps de refl exió. El club d'escacs Tres 
Peons, que enguany arriba als 50 anys, és el primer al qual li dediquem 
aquest format de suplement especial, i la setmana que ve en vindrà un 
altre sobre l'esclat del coworking a Gràcia dels últims anys. 

La novetat d'aquests suplements especials té una derivada econò-
mica perquè L'Independent ha de remuntar una situació complicada, 
com han patit tants col·lectius i entitats en aquesta llarga crisi sanità-
ria amb conseqüències econò-
miques duríssimes, i aquesta 
és la nostra manera de buscar 
noves línies de fi nançament 
i alhora de satisfacció entre 
els lectors. Ser un producte 
atractiu no només depèn de 
les exclusives informatives 
amb les quals donem alegri-
es i disgustos sinó que també 
ens agrada ser atractius per 
saber donar les gràcies i deixar que s'expliquin de manera llarga i am-
pla aquells veïns organitzats sense els quals Gràcia no seria Gràcia. 

Des d'abans de l'estiu hem iniciat aquest nou camí de la tercera dè-
cada del setmanari, després d'una celebració dels 20 anys que va que-
dar atenuada per la pandèmia, però la raó de ser nostra -i la dels so-
cis que ens impulsem a través de l'Associació Cultural, i també la de 
cadascun dels lectors- només té sentit si ens sentim acompanyats i si 
evitem entre tots que ningú es quedi enrere.

Ser un producte atractiu 
no depèn només de les 
exclusives sinó també de 
saber donar les gràcies

Conxa Garcia

Quan es va posar en marxa la 
Comissió d’Urbanisme de la Taula 
Comunitària del Coll (2016-17), les 

Comunicadores del Coll vam aportar-hi 
el nostre ideal de barri, que havíem tre-
ballat i publicat el 2011 i que es va dur a la 
1ª Trobada de Dones. La nostra propos-
ta, rebuda per les persones i entitats par-
ticipants com a un bon punt de partida, 
convertia el Coll en una gran illa pacifi ca-
da, on només circularien els transports 

públics, els serveis i el veïnat. De seguida 
les AFAs de les escoles participants van 
elaborar un projecte, molt detallat, amb 
mapes en color, tot aplicant i concretant 
aquesta idea. Hi havia un gran ambient 
de treball, perquè teníem una fi ta: millo-
rar la vida de les persones, de totes les 
edats, que habitem el Coll. Jordi Raboso, 
tècnic del Districte, venia a les reunions 
i se’l veia obert a les propostes que s’hi 
feien i van posar en marxa un estudi de 
mobilitat, que el desembre del 2018 re-
dibuixava un entorn pacifi cat al barri, i 
reurbanitzacions per guanyar accessibili-
tat. Idees, refl exions, esforç, hores i anys 
abocats al no res? Com deia el represen-
tant de les AFAs, potser haurem de fer ac-
cions més contundents, que sembla que 
són més efectives. El sentiment és que el 
nostre treball i la nostra participació no 
han estat respectats.•

L'illa del Coll

Sentim que el nostre 
treball per fer del Coll 
una gran illa pacifi cada 
no ha estat respectat

Ull de 
dona
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Tel. 93 217 44 10
redaccio@independent.cat

de Gràcia

Amb la 
col·laboració:

Els coworking recuperen activitat. Foto: Betahaus

1 Programa quinzenal. La setmana que no n'hi ha es repeteix l'anterior.
2 Programes quinzenals. La setmana que no es fa es repeteix l'anterior.
3 La Tertúlia Política es fa cada 15 dies. El calendari de tertúlies polítiques es 
concreta tenint en compte si hi ha Plenari o Audiència Pública.
4 Programa quinzenal. Es combina amb la Tertúlia Política.
5 Programa quinzenal.
6 Programa quinzenal. Es combina amb Cultura i agenda del CC El Coll.
Quan hi hagi Plenari o Audiència Pública, s’emetrà en directe.
Nota: Ràdio Gràcia és una ràdio feta majoritàriament per voluntaris, per 
tant la programació pot estar subjecte a petits canvis. 

Programació 
Ràdio Gràcia 2021

Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous divendres Dissabte o 
diumenge

16 a 17 h La tarda és nostra
Temps de 
Música i 

espectacle
Música i Geografi a Tobacco Road

Cultura, agenda i 
temes Centre Cívic

El Coll (5)
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17 a 18 h Espai Solidari (1) Música a Ràdio 
Gràcia Tobacco Road Teatrí de Butxaca

Cultura, agenda i 
temes Centre Cívic El 
Coll (5) Las tardes a 

Gràcia (6)

18 a 19 h Toc Escapulat Ones de Dones 
(2)

Gràcia 
Multiesports Teatrí de Butxaca La tarda és nostra

19 a 20 h Tot comerç Pop Go The 
Beatles

Tertúlia Política (3) 
– Sota el Pont (4)

Música i 
Geografi a Gracienques (2)

20 a 21 h Infogràcia Gracienques (2) Sortides amb 
Gràcia

Temps de Música 
i espectacle Toc Escapulat
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L’ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS NOVA 
TRAVESSERA (CAMP D’EN GRASSOT) JA SOM MÉS 
DE 30 SOCIS PERÒ VOLEM CONTINUAR CREIXENT!

Nic Perruqueria

Instatecnic

Urban Scooter

A Veiga 
Traditional Food

Encarna Modista

Coral de la Huerta

Ca La Flor Bar Restaurant

LYS Limpiezas 
y Servicios

Abril
papereria i llibreria

“La Sort” 
Loteria Nacional

Fotos Suriol

Club del Cafè

La Peixateria
de la iaia Antonia

Alamo Peluquería, 
Estética y complementos

Retocs Maria

Erika Rueda
estanc 421

Can Ros

Animal Sospechoso

La Farmacia 333

Tu Rincón de Paz

Art i Paper

Denia Calçats

KB Todo 
mobiliario

Drom living

Depiline Group

Xarcuteria Anna

Malabar Cafè

Bambú Nature

La Llotja 
de Travessera

No Limits

Matiks

tel. 93 458 75 74
Travessera de Gràcia, 308

tel. 93 163 73 67 / 630 82 91 66
Travessera de Gràcia, 315

tel. 93 029 96 90 / 633 705 640
Travessera de Gràcia, 335

tel. 93 207 16 49
Travessera de Gràcia, 347

tel. 93 566 41 60
Travessera de Gràcia, 279

tel. 93 140 23 04 / 658 13 92 78
Travessera de Gràcia, 329

tel. 93 459 31 88
C/ Pau Alsina, 10

tel. 93 219 84 85 / 620 82 58 98
C/ Passatge Nogués, 1-3, local 5

tel. 93 458 47 39
Travessera de Gràcia, 270

tel. 93 213 48 92
Travessera de Gràcia, 244

tel. 93 207 18 51 
Travessera de Gràcia, 264

tel. 93 457 87 81
Travessera de Gràcia, 333

tel. 93 007 18 13
C/ Roger de FLor, 336

tel. 93 457 77 36
Travessera de Gràcia, 295

tel. 93 476 22 02
Travessera de Gràcia, 319

tel. 93 289 49 68
Travessera de Gràcia, 337

tel. 93 457 19 80
C/ Roger de Flor, 303

tel. 93 016 23 34 
C/Ventalló, 9

tel. 93 458 85 49
Travessera de Gràcia, 333

tel. 607 84 65 76
Travessera de Gràcia, 264

tel. 93 207 41 58 
Travessera de Gràcia, 337

tel. 93 207 68 92 
C/ Sant Antoni Mª Claret, 96

tel. 93 450 19 84 
C/ Sant Antoni Mª Claret, 102

tel. 93 207 14 78 
C/ Sicília 402-404

tel. 93 458 75 74
C/ Sant Antoni Mª Claret, 96

tel. 93 207 13 97 
Travessera de Gràcia, 337

tel. 618 13 67 35 
Travessera de Gràcia, 264

tel. 93 207 42 45 
Travessera de Gràcia, 264

tel. 619 83 90 05 
Travessera de Gràcia, 341

tel. 637 90 70 16 
C/ Sardenya, 401

tel. 93 158 77 24 
Passatge de Nogués, 7

GRÀCIES A TOTS ELS COMERCIANTS I CLIENTS QUE HO FEU POSSIBLE!
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ENERGIA  +  SOCIS  +  IDEES

Però sobretot amb ganes de seguir oferint als nostres 
clients el millor de nosaltres, de cada botiga que 

formen part de l’associació, com venint fent-ho des de 
fa més de 25 anys

Vine a coneixe’ns, vine a fer comerç de proximitat!

Ep!
No t’oblidis de portar el val de descompte,

serveix per qualsevol botiga!

Qualsevol establiment associat a “Nova Travessera”

Val descompte 15%
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el 

bloc

No pot ser 

Josep A. Torralba

Ja toca escriure una altra vegada. Han 
passat moltes coses durant aquests 
dies i intentaré ser positiu, tot i la si-

tuació.
S’ha parlat molt a L’Indepe que el pro-

jecte de Reperkutim ha deixat d’existir. 
No hauria de ser normal, que projectes 
importants socialment, educativament i 
culturalment es vegin en la disjuntiva de 
plegar, sobretot per la falta de recursos i 
ajudes. Les administracions haurien de 
fer un esforç, per sobre de l’habitual, en 
casos fl agrants com aquest. A Gràcia te-
nim multitud d’exemples, com el Rebost 
Solidari, que cada vegada tenen més di-
fi cultats per mantenir els objectius cer-
cats. També estant augmentant les veus 
que volen, cada cop més, pensar només 
en la realització de la seva activitat i no 

establir nexes i col·laboracions amb al-
tres entitats i en projectes engrescadors. 
No pot ser. 

Gràcia ha de mostrar aquest tret di-
ferencial, aquest orgull que ens perse-
gueix per ser com som i per allò que som 
capaços de fer i que tan bé expliquen la 
gent de Guarnim als escolars, a qui els 
hi parlen de la Festa Major i Sant Medir 
i que es mereix grans suports. O seguir 
l’exemple dels Trabucaires, una enti-
tat petita, que s’atreveix a organitzar La 
Revolta de les Quintes i que sempre hi és 
quan es necessita. I en breu tindrem La 
Marató de TV3, El Nadal a Vila, tornaran 
els Foguerons... 

Potser el G6 podria servir de nexe per 
animar, fomentar i ajudar a petites enti-
tats a poder arribar a realitzar allò que 
creuen o a donar l’empenta per fer-ho 
realitat. Sí, escombro cap a casa, però 
Gràcia necessita entitats així.•

Gràcia ha de mostrar 
aquest orgull de ser com 
som que tan bé explica 
la gent de Guarnim

a

Opinió convidada
Assemblea Pensionista de Gràcia

Tornem a Madrid per defensar 
les pensions públiques

E l moviment pensionista ha tornat de nou als car-
rers. Des de començaments de setembre, la Marea 
Pensionista de Catalunya torna a concentrar-se, 
cada dilluns a les 10 del matí, a la Pl. Universitat de 
Barcelona. El proper dilluns, 4 d’octubre, ens ma-

nifestarem des de la plaça Universitat fi ns a la seu del Banc 
d’Espanya a la plaça Catalunya per reclamar per les cons-
tants manifestacions del seu governador Pablo Hernández 
de Cos en contra de les pensions públiques, en lloc de pre-
ocupar-se dels milers d’acomiadaments que es produeixen 
en entitats bancàries que tenen gran benefi cis i que cada 
vegada més cobren més comissions. 

El 16 d’octubre la Coordinadora Estatal en Defensa del 
Sistema Públic de Pensions (COESPE), a la qual està adhe-
rida la Marea Pensionista de Catalunya (MPC), lliurarà les 
signatures recollides a peu de carrer i mitjançant Petició 
• Auditoria contra el saqueig sistemàtic de les pensions • 
Change.org per demanar una Auditoria dels comptes de la 
Seguretat Social i així conèixer realment com s'han gastat 
les cotitzacions socials. Sabem que, amb càrrec d’aquestes 
cotitzacions, s'han pagat "despeses impropies", és a dir que 
no corresponien a la Seguretat Social, i exigim la devolució 
d’aquests imports.

La reforma del sistema públic de pensions
Així mateix, estem amatents al pla de reforma de sistema 
de pensions que s’està negociant mitjançant el Pacte Social, 
entre el govern espanyol, les organitzacions empresarials i 
els sindicats, a esquenes dels pensionistes. La primera part 
va ser signada el 28 de juny i aprovada en forma de projecte 
de llei en el consell de ministres del 24 d'agost. 

Aquesta primera part comporta algunes conquestes im-
portants com la derogació dels punts més polèmics de la 
reforma del govern de Rajoy (l’augment anual del 0,25% de 
les pensions i el factor de sostenibilitat), amb la revalorit-
zació de les pensions amb l’IPC i el compromís d’incorpo-
rar a través dels Pressupostos generals de l’Estat 21.000 mi-
lions d’euros a la Seguretat Social per compensar una part 
de les "despeses impròpies". 

També s’equiparan les parelles de fet a efectes de pensi-
ons de viduïtat, la cotització dels becaris i de les becàries i 
els convenis especials de cuidadores, aspectes que fa anys 
haurien d’haver estat resolts. 

Però, per contra, es penalitza la jubilació anticipada i es 
fomenta l’endarreriment de la jubilació seguint la màxi-
ma del ministre Escrivá de que els treballadors i les treba-
lladores de la generació dels baby boom "hauran de cobrar 
menys pensió o treballar una mica més". A més, es pretén 
crear una Agència Estatal de la Seguretat Social sense cap 
justifi cació clara quan ja existeix l’Institut Nacional de la 
Seguretat Social (INSS).

Finalment, encara que no s’hi ha donat la publicitat me-

rescuda, les empreses podran reduir la seva contribució a 
la Seguretat Social, en determinats circumstàncies, quan 
els treballadors i les treballadores hagin arribat als 62 anys 
i, en més casos, quan endarrereixin la seva jubilació més 
enllà dels 67 anys. 

Ara queda per negociar aquesta tardor la segona part en 
la qual s'han d’aprovar les mesures més dures: defi nir el 
mecanisme d’Equitat intergeneracional que ha de substitu-
ir el Factor de sostenibilitat i la creació dels Fons de pensi-
ons d’empresa que obre la porta a la privatització del siste-
ma públic.

La COESPE i la MPC som fi dels al lema “Governi qui go-
verni, les pensions es defensen” i per això exigim al govern 
les mesures necessàries, entre d’altres, per: 

· Augmentar l’import de les pensions mínimes. 
· Derogar les reformes laborals i de pensions dels anys 

2011, 2012 i 2013.
· Eliminar la bretxa de gènere entre les pensions d'ho-

mes i dones. 
· Tornar l'edat de jubilació als 65 anys.
· Pensions de viduïtat al 100%.
Des de la Coordinadora i la Marea ens oposem als plans 

del ministre Escrivá que vol potenciar els fons privats 
d'empresa i a qualsevol mesura que posi en qüestió l'actual 
sistema públic de repartiment. 

Aquests són els motius que impulsen a la Marea 
Pensionista de Catalunya a adherir-se a la manifestació del 
dia 16 d'octubre a Madrid i a treballar perquè sigui el més 
massiva possible. 

Participa i col·labora!•

Cedida
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Exposicions
Fins al 1 d’octubre 
Pintura: olis d’Anna Pérez. Exposició de 
l’obra artística d’aquesta autora, veïna de 
la Teixonera i molt vinculada al barri del 
Coll. Una mostra d'olis i carbons de temà-
tiques diverses. 
Centre Cívic El Coll – La Bruguera (l'Al-
dea, 15)

Fins al 5 d’octubre
Exposició: guanyadors de la 20a edició 
del Concurs de Pintura al Passeig de Sant 
Joan, secció afi cionats. L’exposició inclou 
obres dels artistes Gabriela Colás Torán 
(1r premi), Itziar Linde Gomis (2n premi) 
i Josep Maria Alabart Graell (3r premi). 
Centre Cívic La Sedeta (Sicília, 321)

Del 7 al 29 d'octubre
Exposició 13 Rue del Percebe: 60 anys 
de rialles. La mítica creació del mestre 
Ibáñez, fa 60 anys que va veure la llum. 
El centre del Coll vol retre homenatge a 
una de les sèries del còmic del nostre país, 
més reconegudes i divertides de tots els 
temps i publicada a les revistes de l’edito-
rial Bruguera. 
CC El Coll-La Bruguera (Aldea, 15)

Fins al 13 d’octubre
El mil·lenni del Cultura/s, 2002-2021. Una 
exposició sobre aquest suplement de La 
Vanguardia, amb motiu de la publica-
ció del número 1000. Comissariada per 
Sergio Vila-Sanjuán i Julià Guillamon, 
s’exposa una àmplia mostra de portades, 
pàgines i imatges del suplement, i s’expli-
ca la seva trajectòria i les seves línies d’in-
terpretació, creació i anàlisi cultural. 
Biblioteca Jaume Fuster (Plaça Lesseps, 
20-22)

Fins al 31 d'octubre
Incert Equilibri. La primera casa de Gaudí 
acull una exposició comissariada per Sara 
Catalán amb obres de l'artista Txemy 
Basualto (Xile/Canàries, 1981), on trenca 
essencialment amb els seus llenguatges 
habituals i codis heretats de la seva for-
mació com a delineant artístic per qües-
tionar-se conceptes d’identifi cació, pa-
ternitat, pertinència, raça, ecologia, i tot 
partint de -i mantenint- la cerca de l’equi-
libri. La mostra també ofereix dues instal-
lacions del compositor Perdi Rominger i 
una instal·lació de la dissenyadora de pro-
ducte Itziar Luna. 
Casa Vicens (Carolines, 20-26)

Actes
Divendres 1 d’octubre
Festival Sonamos Latinoamérica: 
Folkeando (Dinamarca). Cal inscripció 
prèvia. La Sedeta (Sicília, 321), a les 11 h

Cicle de cinema africà: Borom Sarret + La 
noire de... De Ousmane Sembene.
Can Carol (Cambrils, 24), a les 19h

Dissabte 2 d’octubre
Taller de música folclórica Argentina. 
Reserva prèvia.
CC La Sedeta (Sicília, 321), d'11 a 13 h

2a Mostra Fotogràfi ca. La comissió d'ARts 

i Cultura de Can Carol fa una crida al veï-
nat que tingui un vessant creatiu per co-
ordinar entre tothom una exposició col-
lectiva + projecció de fotografi a al centre.
Can Carol (Cambrils, 24), a les 11 h

Xarxa de parentalitat positiva. Espai de 
debat. Organitzat per la comissió de fa-
mílies.
Can Carol (Cambrils, 24), d'11.30 a 13 h

Música: From Russian with breads. 
Organitzat per La Barra Freda. 
Plaça Farigola, a les 12 h

Titelles: Emiliano, el último niño del 
mundo. 
La casa dels contes (Ramón y Cajal, 35), a 
les 16.30h

Presentació de l'exposició Castellets 
i Titelles. A càrrec de Sebastià Vergés 
Martínez, director de la cia Titelles 
Vergés, i Ferran BAile Llaveria, periodista 
i fundador de la BiblioMusiCineteca.
La Violeta (Maspons, 6), a les 18h

Teatre familiar: Músicmusicandis.
La casa dels contes (Ramón y Cajal, 35), a 
les 18.30h

LEM 2021: Laia Vallès i Amidea Clotet.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 20 h

Diumenge 3 d'octubre
Teatre familiar. Titelles i música: Toc toc! 
Qui hi ha?
La casa dels contes (Ramón y Cajal, 35), a 
les 12h

Dilluns 4 d'octutre
Primeres passes. Contes sobre la pell. 
Amb Elena Andrés. De 6 mesos a 3 anys. 
Cal inscripció prèvia.
Biblioteca M. Cot i Miralpeix (Pg. Vall 
d'Hebron, 65-69), a les 17.30 h

Dimarts 5 d'octubre
Taller de descoberta: felicitats biblioteca. 
Memory amb motius d'aniversari. A càr-
rec d'Olga Barrio. A partir de 4 anys. Cal 
inscripció prèvia.
Biblioteca Cot i Miralpeix (Pg. Vall d'He-
bron, 65-69), a les 17.30h 

Parlem amb Douglas Kennedy. L'autor 
conversarà amb Antonio Lozano sobre la 
seva novel·la 'Isabelle por la tarde'. 
Biblioteca Jaume Fuster (plaça Lesseps, 
20-22), a les 18.30 h

Racó poètic. Recital de poemes a càrrec 
de les poetes Eulàlia Framis, Pepa Rubio, 
Dolors Dilmé i Maria Dolors Petiví, i els 
rapsodes Carme Pomà i Amancio de La 
Morena. Amb l'acompanyament musi-
cal de la cantautora Mariona Martín. 
Presenta l'acte el rapsoda Amancio de la 
Morena.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 19 h

Dimecres 6 d'octubre
Cicle La banda. Viatge al Chicago dels 
anys 20 a través de bandes juvenils. 
Xerrada entorn al llibre La banda, un 
estudio de 1313 bandas de Chicago, de 
Frederich M. Trasher. 
Biblioteca M. Cot i Miralpeix, a les 18.30h

Dijous 7 d'octutre
Taller de musicoteràpia. Per a adults/gent 
gran. A càrrec d'Oriol Cortadellas. Cal ins-
cripció prèvia.

Biblioteca M. Antonieta Cot i Miralpeix, a 
les 11h 

XVIII Cicle d'aperitius musicals matinals: 
Valentí Moya Trio (jazz manouche).
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 12.30h 

Xerrada: Els recursos literaris, eines per 
afrontar el tema de la mort amb els in-
fants. A càrrec de l'Associació Dret a 
Morir Dignament.
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps, 20-
22), a les 17.30h

Xerrada La discapacitat als barris, a càr-
rec de l'artista Clara Fernández.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 18h

Cicle de diàlegs. Cures: feminisme i di-
gitalització. Amb les sociòlogues Liliana 

Arroyo i Cristel Keller.
Can Carol (Cambrils, 24), a les 18.30h

Inauguració de la mostra 13 Rue del 
Percebe: 60 anys de rialles. Dins del cicle 
Gràcia Riu. Amb taula rodona. 
El Coll - La Bruguera (Aldea, 15), a les 19h

Club de lectura: Un hombre de pago. Es 
comentarà amb la seva autora gracienca 
Neus Arqués com gestionen les dones la 
soledat, l'afecte i el desig. Cal reserva. 
Pqno... (Tres senyores 3, botiga) a les 19 h.

Festival In-Edit: The Synths (Iván Castell). 
Documental que viatja en el temps cap a 
les arrels d'una escena musical coneguda 
com Synthwave.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 19 h

Entitats

Divendres 1 d'octubre
Presentació de Nosaltres no vàrem pac-
tar. La transició a peu de carrer, escrit 
per Xavier Oller, d'Agita't Gràcia.
Llibreria Aldarull (Torrent de l'Olla, 72), 
a les 19 h

Dissabte 2 d'octubre
Concert: Iker (cançó d'autor).
La Torna (Goya, 18), a les 12 h

Teatre: Amor de Don Perlimplín con 
Belisa en su jardín (Federico García 
Lorca) + La serva padrona (Giovanni 
Battista Pergolesi). Direcció: Xavier 
Vilajosana.
El Cercle (Santa Magdalena, 12), a les 12h 
i diumenge a les 18h

Diumenge 3 d'octubre
Jornada de portes obertes per conéixer 
l'agrupació teatral Furafollas. Sessió de 
vermut, narració oral i teatre en gallec. 
Ateneu Roig (Torrent d'en Vidalet, 34), a 
les 12h 

Dijous 7 d'octubre
Jazz i presentació del llibre Por Sabido 
se Calla. Amb Alain Debez.
Banc Expropiat (Quevedo, 15), a les 19h

Dissabte 9 d'octubre
Concert de jazz: Biel Ballester Trio.
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 19 h 

Si 
voleu publi-

car els vostres ac-
tes en aquesta agen-
da, envieu un correu 
electrònic a redaccio

@independent.cat

Amb el suport de

Talent femení al Women Z Fest
La nova edició de Women Z Fest arriba a Casa SEAT amb dues sessions de 
matí i tarda dedicades al talent femení de la generació Z, amb les actuacions 
musicals de Diva Deba (trap&soul), Sofi a Coll (cantant) i Paula Vieco (referent 
de l'escena de les batalles de galls), i les aportacions de La Prados (monologuista 
i il·lustradora) i Lys Duval (fi lòsofa, escriptora i activista). L'actriu Mar Blanch 
conduirà tota la jornada. Previ al festival, Women Z també ofereix una jornada 
professional sota el títol 'Descobreix les dones de la generació Z', el matí de l'1 
d'octubre, una trobada que es desenvoluparà amb diferents taules de debat.
L'esdeveniment és obert al públic però cal reserva prèvia.
Dissabte 9 d'octubre a Casa SEAT (Passeig de Gràcia, 109), a les 11h i a les 17.30 h

Recomanem

Cedida
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Gessamí Boada 
presenta a 
l'Heliogàbal el seu 
format en solitari

La compositora i cantant 
Gessamí Boada torna a 
la Vila després d'un estiu 
intens amb actuacions 
destacades com la de les 
festes de Gràcia (a l'espai 
Pi i Margall) i a la Mercè. 
Boada presentarà en 
format íntim a l'Heliogàbal 
el seu darrer disc On 
Començo Jo (Microscopi, 
2020), un treball on 
s’allunya del jazz amb 
onze noves cançons més 
properes a un pop amb 
sonoritats electròniques i 
de l’indie però mantenint 
l’essència de cantautora 
que la caracteritza. A 
l'Helio comptarà amb 
les veus convidades de 
Sara Pi i Henrio (Enric 
Verdaguer). Serà dijous 14 
d'octubre a les 21h.

Dues peces curtes 
ambientades al 
XVIII encenten 
el curs al Cercle
El Cercle enceta la 
temporada teatral aquest 
cap de setmana amb 
dues propostes curtes 
ambientades al segle XVIII: 
Amor de Don Perlimplin con 
Belisa en su jardín (teatre 
poètic de Federico García- 
Lorca sobre l’amor carnal i 
l’amor espiritual), i l'òpera 
còmica de cambra La Serva 
Padrona, de Giovanni B. 
Pergolessi.

Ana Cano

Itàlia es troba a Sant Lluís 11 des de 
fa una dècada. El passat dijous 23 de 
setembre Le Nuvole va celebrar deu anys 
de trajectòria i referent com a espai de 
la cultura italiana amb una jornada de 
música i lectures al carrer. Sempre activa 
i compromesa amb el sector (forma 
part de la direcció de l'Associació de 
Llibreters de Gràcia), la llibreria promou 
nombroses activitats relacionades amb 
la llengua i història del país transalpí.

Silvia Manzanera

Amb l'adéu per sempre de 
Gràcia Llegeix a finals 
de 2019 i l'escassa activi-
tat conjunta que ha por-
tat a terme l'Associació 

de Llibreters el darrer any i mig a 
causa de les restriccions de la cri-
si sanitària, les fi res o els festivals 
d'àmbit literari han estat sota mí-
nims els darrers temps, concen-
trant-se l'activitat a la diada de 
Sant Jordi, amb limitacions i amb 
una implicació molt desigual per 
part de les llibreries del districte. 
Però tot i les difi cultats, els espais 
han anat recuperant força amb 
presentacions o clubs de lectura, 
a mida que les mesures permetien 
intensifi car l'activitat cultural i li-
terària de les llibreries de la ciutat. 

En aquest context neix el pri-
mer Festival de Literatura italia-
na, un projecte que està en procés 
de tancar detalls organitzatius 
però que té les bases ben desen-
volupades perquè fa mesos que la 
idea va començar a prendre for-
ma. L'ànima i impulsora de la ini-
ciativa és la llibreria italiana Le 
Nuvole, que ha buscat la compli-
citat d'institucions i entitats amb 
la intenció de donar una projec-
ció més gran al festival. En aquest 
sentit, l'Institut de Cultura de 
Barcelona, l'IED Istituto Europeo 
di Design i l'Institut Italià s'hi han 
sumat. "No podem deixar de ti-

Muntatge pels 10 anys de Le Nuvole difòs a les xarxes de la llibreria. Foto: Cedida

Gràcia acollirà el 
primer Festival 
de Literatura 
italiana el 2022
Amb l'impuls de la llibreria Le Nuvole i el suport de l'ICUB, 
l'Institut Italià i l'IED, el certamen reunirà autors italians i locals

rar endavant projectes, circulen 
moltes idees i persones, i no po-
dem quedar-nos aturades", expli-
ca Cecilia Ricciarelli, propietària 
de Le Nuvole. 

La primera data de calendari 
que s'havia posat sobre la taula va 
ser el mes de maig de 2022, però les 
agendes de les editorials -amb tota 
probabilitat- ajornaran el festival 
a l'octubre, segons els organitza-
dors. "Estem veient que requereix 
molt temps organitzar les visites 
dels escriptors", confessa la llibre-
tera gracienca. 

Però tot i que la data encara no 
és defi nitiva i s'estan estudiant els 
diferents espais on dur a terme 
el festival (com ara a les bibliote-
ques del districte i l'IED), el gruix 
de l'estructura i els continguts sí 
que estan ja defi nits. "Hem orga-
nitzat quatre taules rodones amb 
la participació d'un autor italià, un 
altre local i un expert de la temà-
tica escollida", aclareix Ricciarelli; 
un dels temes girarà entorn a la 
ciutat abandonada i la literatura 
distòpica.• 

La data està 
marcada per les 
agendes de les 
editorials: octubre 
de l'any vinent

S.M.

La biblioteca M. Antonieta 
Cot i Miralpeix -el nom de 
la qual va ser fruit de les de-
mandes del Consell de Dones 
en aquell moment- celebra 

aquest mes d'octubre deu anys de 
trajectòria d'un equipament que 
després dels mesos de tancament 
a causa de la crisi sanitària va in-
tensifi cant les activitats presenci-

als així com el nombre de visites. 
Per celebrar l'aniversari el centre 
ha programat tot un seguit de pro-
postes culturals que arrenquen di-
lluns 4 amb un contacontes per a 
primera infància i un taller infan-
til per festejar els deu anys de la 
biblioteca (dimarts 5 a les 17.30h). 
La música, un dels trets diferenci-
als de l'equipament, és present al 
cartell amb dues propostes: una 
xerrada dimecres 6 d'octubre so-
bre el llibre escrit per Frederic M. 

Trasher La banda, un estudio de 
1313 bandas de Chicago, a càrrec 
de Josep Pedro, de la Universidad 
Carlos III de Madrid (UC3M), que 
proposa un viatge al Chicago dels 
anys 20 a través de les bandes juve-
nils (18.30h); i un concert a càrrec 
de la banda Wax&Boogie dissabte 
16 a les 12 h a la placeta. I seguint 
el fi l musical però amb la mirada 
posada en la gent gran, s'ha progra-
mat un taller de musicoteràpia di-
jous 7 d'octubre a les 11 h. 

Imatge promocional de la banda de blues Wax & Boogie. Foto: Cedida

Aprofitant el cicle Gràcia Riu, 
la biblioteca acollirà l'espectacle 
Mites de Grècia amb molta gràcia, 
a càrrec d'Arnau Vilardebò (13/10 

a les 18.30h). I per tancar el car-
tell, una sessió de contes infantil 
de la mà de Gisela Llimona sobre 
Monstres i com perdre la por.•

La biblioteca Cot i Miralpeix celebra deu 
anys amb un concert de Wax&Boogie
Els tallers infantils i la música, principals fi ls conductors del 
programa d'aniversari de l'equipament de Vallcarca i Penitents



L’Independent de Gràcia
1 d'octubre de 2021

15Cultura

Concurs de pintura al Passeig 
de Sant Joan, de nou

Ramón Casalé Soler

Després del parèntesi obligat per la pandèmia, 
aquest any s’ha pogut celebrar de nou l’Exposició-
Concurs de Pintura al Passeig de Sant Joan que, 

en la present edició, ha fet vint anys. De totes maneres, 
l’any passat es va fi lmar un vídeo on s’entrevistava als 
membres del jurat perquè expliquessin quina opinió 
tenien del concurs. Aquest document es va penjar a les 
xarxes perquè es mantingués l’esperit del concurs, que 
després de dues dècades, se’l pot considerar dels més 
antics que es celebren a Barcelona amb aquestes carac-
terístiques.

En la present edició s’han presentat poc més d’una 
vuitantena de participants, nombre considerablement 
superior als darrers anys. Possiblement la circumstàn-
cia de que l’any passat no es va dur a terme, i també la 
il·lusió dels artistes de voler mostrar les seves obres al 
públic, hagin infl uït en aquest augment. 

El jurat compost per Josep Bracons, José Corredor-
Matheos, Augusto Roig i qui fi rma aquest article, va 
atorgar diferents premis dividits en dues categories, 
la de General i la d’Afi cionats. Respecte a la categoria 
General, el primer premi va ser per a l’obra Un árbol 
menos, de l’artista rus Sasha Zimulin, per la seva crea-
tivitat dins d’un realisme que cobreix cromàticament 
les formes, que es fonen en un conjunt sorprenent. El 
segon premi va ser per a Mercè Hernández Carbonell, 
amb la peça 4-41, per la manera com fragmenta la for-
ma, en una articulació dinàmica, en la que juga amb 
efi ciència el joc cromàtic. I el tercer premi va ser per 
l’obra La gran óstia, de Daniel Berdala, on l’artista sap 
plasmar l’explosió del salt al buit en un moment d’in-
certesa i por, però que sortosament s’ha pogut superar.

Respecte a la categoria d’Afi cionats, els guardonats 
han estat els següents: el primer premi per a Gabriela 
Colás, amb l’obra Destino, pel seu realisme estricte, es 
diria literal, però no idèntic, sinó paral·lel a la realitat 
quotidiana, que evidència el que té de cru i dur, però a 
la vegada entranyable. Itziar Linde amb Luces, ha ob-
tingut el segon premi per la potencia expressiva de la 
blavosa sintètica visió nocturna d’una via urbana, en la 
que destaca la llum dels cotxes que hi circulen. I fi nal-
ment, el tercer premi ha estat per Josep Maria Alabart 
per la peça Sempre sola?, sobretot per la força expressi-
va d’aquesta mirada que s’enlaira i es projecta enfora.

Tanmateix, el jurat va acordar donar el Premi 
Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona 
als alumnes i exalumnes que han presentat la mi-
llor obra, fet que els permetrà realitzar una exposi-
ció conjunta a la sala d’exposicions de la mateixa fa-
cultat. Els participants elegits han estat: Unai Gómez, 
Josep Grimau, Mercè Hernández, Ewa Jaro i Helena 
Llorens.•

crítica 
d'art

Cinemes
Bosque multicinemes. Rambla 
del Prat,  15. Tel. 93 217 26 42.
• D'Artacan y los tres mosqueper-

ros. 15.50.
• Sin tiempo para morir. 17.45 i 

21.00.
• Free Guy. Ds i dg, 18.50.
• Chavalas. Dv, dl, dm, dc i dj, 

18.50. Dl, dm, dc i dj, 16.00.
• Respect. 16.00 i 21.15.
• Benedetta. 16.05, 18.45 i 21.30.
•¿Quién es quién? 15.50.
• Cry Macho. 17.50, 19.55 i 22.05.
• Dune. 18.30. 16.00. Dv, 16.00. Dg, 

21.10. Dv, ds, dl, dm, dc i dj, 21.00.
• Mediterráneo. 16.00 i 21.40. Dg, 

18.50. Dv, ds, dl, dm, dc i dj, 18.30.
• Maixabel. 19.00 i 21.30. Dv, 19.00 i 

21.30. 16.00.

• Sin tiempo para morir. Dv, 16.00 i 
19.30. Ds, dg, dl, dm, dc i dj, 16.00 
i 19.30.

• El bebé jefazo: negocios de fami-
lia. Ds i dg, 16.00.

• La patrulla canina: la película. 
Ds, dg, dl, dm, dc i dj, 18.15.

• Shang-Chi y la leyenda de los 
diez anillos. Ds, dg, dl, dm, dc i 
dj, 20.15.

Cinemes Girona. Girona, 177
• Bon dia món. Ds, 16.00.
• Chavalas. Dv, ds, dg, dl, dm i dc, 

16.00. Dj, 20.00.
• Mediterráneo. Dv i ds, 17.45, 

20.00 i 22.00. Dg, dl, dm i dc, 
17.45, 20.00. Dj, 17.00 i 22.00.

• Els olchis. Dg, 16.00.
• Tsunami (Casa Asia). Ds, 20.00.
• Benedetta. Dv, dl, dm, dc i dj, 

16.00 i 20.30. De dv a dj, 18.15.
• Bella y el circ màgic. Ds i dg, 

16.00.
• Maixabel. Dv, 16.00 i 18.00. Ds, 

18.00 i 22.00. Dg, 18.00 i 20.00. 
Dl, dm i dc, 16.00, 18.00 i 20.00. 
Dj, 22.00. 

• Malmkrog. Dv, 20.00. Dj, 20.30.
• Cosi fan tutte (òpera en diferit 

des de Festival Salzburgo). Dj, 
16.00. 

Verdi. Verdi, 32. 
• Dune. 11.30, 16.00, 19.00 i 21.50.
• Sin tiempo para morir. 11.30, 

16.00, 18.50, 20.30 i 21.50.
• Respect. 17.50 i 21.45.
• Claret. 16.00.
• Adiós, idiotas. Ds i dg, 20.00. Dv 

i dj, 16.00.
• El médico de Budapest. 17.45.
• Chavalas. 20.00.
• Shang-Chi y la leyenda de los 

Diez Anillos. Ds i dg, 21.45. Dv, dl, 
dm, dc i dj, 22.10.

• Preparativos para estar juntos 
un periodo de tiempo desconoci-
do. Dv, dl, dm, dc i dj, 16.00.

• Con quién viajas. Dv, dl, dc i dj, 
18.15.

• Otra ronda. Dv i dl, 20.00.
• La Passió segons Pep Amores. Dl, 

dm i dc, 16.00.
• Mediterráneo. Ds, dl, dm i dj, 

11.30. 
• Maixabel. Dv, ds, dg, dl i dc, 

11.30.
• Medjugorje, la película. Dv, dl, dc 

i dj, 11.30.
• Van Gogh de los campos de trigo 

bajo cielos nublados. Dm, 11.30, 
18.15 i 20.05.

• Cosi fan tutte. Salzburgo. Dg i 
dc, 11.30.

• Jane Eyre. Dj, 11.30 i 20.00.
• El extraño viaje. Dm, 11.30.
• D'Artacán y los tres 

Mosqueperros. Ds i dg, 11.30 i 

18.15. Ds i dg, 16.00.
• La Patrulla Canina: La película. 

Ds i dg, 16.00.

Verdi Park. Torrijos, 49
• La Passió segons Pep Amores. Ds 

i dg, 16.00. Dv i dj, 20.30.
• Medjugorje, la película. Ds i dg, 

17.45. Dv i dj, 16.00 i 18.05. Dl, 
dm i dc, 16.00 i 18.25.

• Otra ronda. Ds i dg, 20.10.
• Nomadland. Ds i dg, 22.20. Dv, dl, 

dm, dc i dj, 22.30. Ds, dg, dl, dm i 
dc, 16.00, 18.05, 20.10 i 22.15. Dv i 
dj, 16.00, 18.25, 20.30 i 22.30.

• Maixabel. 16.00, 18.10 i 22.00. 
20.20.

• Cry Macho. Dv, ds, dg, dl, dc i dj, 
16.00, 18.00, 20.00 i 22.30. Dm, 
16.00, 18.00 i 22.30.

• Adiós, idiotas. Dl, dm i dc, 20.50.
• El extraño viaje. Dm, 20.00.

Eli Gras amb 'Esmolets' 
i el sard Daniele Leddar 
encapçalen el cartell més 
innovador del LEM 2021
Amb l'actuació de Black Flower arrenca aquest divendres el festival 
de música experimental impulsat per Gràcia Territori Sonor el 1996

S.M.

Recuperant els vells costums, 
l'equip de Gràcia Territori 
Sonor ha fet aquesta setma-
na la presentació ofi cial del 
26è Encontre Internacional 

de Músiques Experimentals de 
Gràcia-Barcelona, el Dispositiu 
LEM, amb la presència de públic, 
artistes, representants institucio-
nals i amb una actuació, enguany, 
a càrrec del trompetista Pablo Volt 
'Pope'. Així, de l'1 al 30 d'octubre 
s'han programat 14 concerts a di-
ferents espais del districte i de la 
ciutat, s'ha reprès l'activitat de 
l'Àgape presencial i el cinema amb 
música en viu, i també s'han inclòs 
tres Encontres en l'Espai Temps, un 
d'ells a Can Carol.

Del death metal acústic d'IN-
HUMANKIND a la psicodèlia dels 
barcelonins Lubianka, passant 
per Núria Andorrà, que estrenarà 
el seu darrer projecte, 'Nu.A', des-

Alguns dels artistes del LEM 2021 a la presentació al CAT dimarts. Foto: Cristian Vega

prés de rebre el Premi Alícia de 
l'Acadèmia Catalana de la Música, 
Gràcia Territori Sonor ha presen-
tat un cartell ple de propostes 
atrevides i innovadores, on no hi 
falta l'experimentació "més sal-

vatge". El 15 d'octubre, al Centre 
Cívic Convent de Sant Agustí, es 
presentarà el projecte 'Esmolets', 
d'Eli Gras, Marina H. Asciutti i 
Lula Thomas, que vol reivindicar 
el potencial d'aquest ofi ci i les se-
ves capacitats expressives. Es trac-
ta d'una proposta feta "gairebé ex-
pressament pel LEM", com explica 
la seva impulsora, i que va néixer a 
partir d'una conversa casual amb 
Maria Vadell, directora artística 
del festival. "Se'm va acudir mig 
en broma el fet de convertir un 
ofi ci en una qüestió estètica, però 
després de tot el procés de recerca 
em fa molta il·lusió aquest concert-
performace, que representa tot un 
repte", confessa Eli Gras. 

Per la seva part, el sard Daniele 
Ledda també durà a la ciutat les 
seves 'Cordophonies', fetes amb 
pianos desmuntats i reconstruïts 
per trobar-hi noves sonoritats.•

Víctor Nubla i els valors 
"moderns" del LEM. El nom 
de Víctor Nubla, ànima de GTS i 
del LEM, va sonar repetidament 
durant la presentació del festival. 
Ferran Mascarell, president del 
Districte, va recordar la relació amb 
el músic i escriptor gracienc, que 
va viure com a regidor de Cultura 
de l'Ajuntament, i va reivindicar 
un "valor" que "encara perdura" 
ja que, molts dels elements 
fundacionals de l'associació 
"són absolutament moderns".
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Retorn sensorial 

Dinou mesos després, torno al niu, a casa, a la case-
lla de sortida. Les hores de dos hiverns, dues pri-
maveres, dos estius i una tardor han passat entre 
xifres de morts i objectius de vacunació, lluny dels 
amics d’infància i de la família, en la freda monoto-

nia de la vida a Reykjavík, tan sols interrompuda per l’erup-
ció d’un volcà que encara fumeja a trenta quilòmetres del 
llit. Mai havia estat tan de temps sense trepitjar Gràcia, mai 
havia estat tan islandès com avui, ni m’havia adaptat tant 
bé als estímuls d’un entorn radicalment antagònic al graci-
enc. Aquesta vegada, el retorn suposa un impacte sensorial 
rar, desconegut, a voltes, plaent, sovint, angoixant.

La bafarada és el primer. La sorpresa de tornar a sentir 
l’aire dens, moll, permanent, sempre a tocar de la pell. El 
pes dels vint-i-vuit graus t’envolta, t’acarona amb insis-
tència i et lliura al record dels migdies feixucs. En sortir 
de la terminal antiga de l’aeroport, observo les corones de 
les palmeres, i els seus troncs sòlids i esvelts. Postal tro-
pical per a constatar que arribo a un món que m’era co-
negut i que ara em sembla nou. Al Monroig del carrer Vic 
redescobreixo el sabor d’un gintònic ben fet, amb els gels 
de rigor, la mesura de ginebra adequada i l’aromàtic gin-
gebre que sura enmig de la copa rodona. L’efervescència 
del refresc i el regust amargant de la mescla em reconfor-
ta, mentre reconec els vells racons i les novetats de l’espai 
on vaig ser un nen. 

En passejar per la vila, se m’obren els ulls i se’m fan pe-
tites les pupil·les. Em costa processar tantes trajectòries, 
tants moviments, tantes línies invisibles que es creuen en 
un caos que troba l’equilibri en el malabarisme. Respiro 
més ràpid del normal i reinterpreto l’ansietat dels temps de 
precarietat en la ciutat que va oblidar els joves. La vida tan 
a prop dels altres m’incomoda i penso en l’agradable soli-
tud nòrdica. Em sobta la poca roba que duen els vianants 
que entren i surten dels ferrocarrils de Gràcia, mentre faig 
una cervesa a l’ombra del record dels Caspolino. M’agrada 
la naturalitat amb què caminen pel carrer mostrant com 
som, sense complexos, sense amargar-se sota la capa d’un 
abric llarg i pesat. 

Entro de nou al Quimet. La fusta, la llum tènue i el ver-
mut de la casa em tranquil·litzen i em generen una sen-
sació similar a quan miro la vida sense lents de contacte, 
gaudint d’aquell desenfocament despreocupat que només 
permet la miopia. Les pupil·les se’m dilaten. El David pren 
nota, mentre em pregunta com estic i m’explica com està. 
M’emociona saborejar de nou aquella gastronomia íntima, 
que sents com a pròpia, i que havia enyorat tant durant la 
pandèmia. Tanco els ulls i m’empasso un glop de mar amb 
un rajolí de llimona servit en una closca. L’acompanyo d’un 
fi let cantàbric, tendre i sofi sticadament salat, amarat d’oli 
d’oliva amb gust a pinyol. Segueixo amb unes fi nes làmi-
nes d’embotit tallat a mà, d’aquell que t’adorm la llengua i 
et deixa el regust terrós de l’aglà entre les galtes i les dents. 
Acabo amb un variat de peix i marisc ruixat amb una deli-

ciosa salseta avinagrada de pebre vermell que olora a diu-
menge. M’omplo els pulmons d’aquella atmosfera i recordo 
que la felicitat era això. 

Al vespre, amb el cos cobert d’un fi  llençol al llit de casa 
els pares, escolto amb curiositat els trons d’una tempesta 
que s’apropa. Em fascina el fl aix elèctric que es ramifi ca en 
el cel i l’estridència d’un fenòmen gairebé inèdit a Islàndia. 
La poca claror que deixen passar els núvols, d’un color gris 
pisarra, es fi ltra a través del porticó. Soc a casa, però no em 
sento a casa. Fins fa poc, només un vol Kefl avík - Barcelona 
era sinònim de tornar al niu, però ara sento Reykjavík com 
la meva llar i miro Gràcia amb una estranyesa que només 
alleugen els racons més familiars, com el Quimet. Una nova 
pregunta pren el protagonisme del meu diàleg intern i em 
situa davant d’un dilema que desitjaria obviar: quan pugi 
de nou a l’avió, estaré marxant de casa o tornant-hi?•

La poca claror que deixen passar 
els núvols, d’un color gris pisarra, 
es fi ltra a través del porticó. Soc 
a casa, però no em sento a casa. 
Fins fa poc, només un vol Kefl avík - 
Barcelona era sinònim de tornar al 
niu, però ara sento Reykjavík com 
la meva llar i miro Gràcia amb una 
estranyesa que només alleugen els 
racons més familiars, com el Quimet 

Les tapes del Quimet, enyorades. Foto: Èric Lluent

La torratxa

Infàmia 

Silvia Manzanera

 

Amb un nus a l’estómac de la ràbia 
que provoca tanta injustícia, tan-
ta desigualtat i abús de tota mena, 

llegeixo els darrers crèdits de Three Girls 
(traduïda com La infamia per Filmin), 
i fa mal. La realitat fa mal. L’any 2008 
Molly, una adolescent de Rochdale, una 
ciutat de la perifèria de Manchester, de-
nuncia a la policia que un home gran l'ha 
violada. Ningú la creu. És confl ictiva, és 
una nena perduda, pobre. No és ningú 
per a la policia, ni per als serveis socials 
ni per cap institució. Va ser la feina del 
periodista Andrew Norfolk la que tres 
anys més tard destapava la xarxa de pe-
derastes i violadors formada per homes 
d'origen pakistanès d’entre 30 i 50 anys. 
El 2014 una nova investigació reobre el 
cas, que arriba als jutjats fi nalment, grà-
cies en part als testimonis de tres de les 
víctimes -entre elles el de la Molly-, i els 
acusats són declarats culpables. 

El 2017 la BBC va estrenar una mini-
sèrie de tres capítols basada en aquests 
fets. Amb nombrosos premis i reconei-
xements per part de la crítica i vuit mili-
ons d'espectadors, La infamia arriba a la 
plataforma de televisió espanyola a prin-
cipis d'any. I és tan terrible i necessària 
com les històries que explica Ken Loach, 
però a la crítica del sistema capitalista i 
neoliberal que matxaca a la working class 
anglesa que mostra sense pietat el direc-
tor de Yo, Daniel Blake, se suma la mirada 
feminista que recull Three Girls. I amb to 
de documental, de fi cció realista, la sèrie 
mostra totes les cares del sistema patri-
arcal: el policia que badalla mentre una 
noia de 15 anys l’hi explica com han abu-
sat d’ella, la culpa i la vergonya de la noia 
incapaç de reaccionar davant del mal-
tractament de l'entorn, l’home que pen-
sa que el cos de la dona es pot comprar 
perquè així li han ensenyat des de sem-
pre, l’advocat que pregunta perquè no va 
fer res quan un senyor gran li baixa els 
pantalons i ella “pensa” que la vol violar, 
“si és que va passar així”. Però el jurat sí 
la creu. “Racistes, hipòcrites”, crida un 
dels condemnats. La qüestió no és que si-
guin pakistanesos. La qüestió és que són 
homes.•


